
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIȘ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A   NR.38 / 2021

privind aprobarea tarifelor totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de
colectare 1 Brad care includ costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, transfer și sortare, prin

aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018

Consiliul Local al comunei Baia de Cris,judetul Hunedoatra; 
Avind in vedere :
Având in vedere :
- Referatul  de  aprobare  nr.32/28/10.08.2021  la  proiectul  de  hotărâre privind

aprobarea tarifelor totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1
Brad  care  includ  costurile  C.M.I.D.  Bârcea  Mare,  transfer  și  sortare,  prin  aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 si Proiectul de hotarire nr.32/2021 privind aprobarea tarifelor
totale/finale de operare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad care includ
costurile C.M.I.D. Bârcea Mare,  transfer și  sortare, prin aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.
74/2018

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.40/28/20.08.2021
-avizul  comisiei  pentru  agricultura,activitati  economico-financiare,amenajarea

teritoriului si urbanism nr. 58/1426/26.08.2021
Având în vedere : 

- Adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 1779/09.08.2021, înregistrată la Primăria comunei
Baia de Cris cu nr. 2678/10.08.2021, prin care ne transmit Raportul comisiei de analiză a
fundamentării tarifelor totale/finale de operare prin aplicarea influenței tarifelor practicate de
către operatorul CMID Bârcea Mare pentru zonele de colectare 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru
din data de 30.07.2021, precum și adresa nr. 1251/22.07.2021 a S.C. BRAI-CATA S.R.L.,
înregistrată la ADI SIGD Hunedoara cu nr. 1642/23.07.2021 și documentul privind influența
costurilor CMID în tarifele de operare totale/finale pentru zona de colectare 1 Brad înregistrat
la  ADI  SIGD Hunedoara  sub  nr.  1652/26.07.2021,  în  vederea  emiterii  unei  hotărâri  de
consiliu  privind supunerea spre aprobare a tarifelor  totale/finale de operare care include
influența costurilor CMID;

În conformitate cu:
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a

Deșeurilor judetul Hunedoara”, astfel cum a fost modificat și completat;
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat

de management  al  deșeurilor  în  județul  Hunedoara”  semnat  de membrii  A.D.I.  S.I.G.D.-
Hunedoara; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile  Ordinului  A.N.R.S.C.  nr.  109  din  9  iulie  2007 privind  aprobarea
Normelor  metodologice de  stabilire,  ajustare  sau modificare  a  tarifelor  pentru  activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare; 



-  prevederile  O.U.G.  nr.  74/2018  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor  și  a  deșeurilor  de  ambalaje  și  a  Ordonanței  de  urgență  a  Guvernului  nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare; 

- prevederile si art.7 alin.13 din Legea nr.  52/2003 privind transparenta decizionala
in administratia publica, republicata

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”d”,alin.(7) lit.”n” si art.139 alin.(1),art.196 
alin.(1) lit.a) si  art.243 alin.(1) lit.a )din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă tarifele totale/finale de operare a serviciului de salubrizare, aplicate 
în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din zona de colectare 1 Brad și încasate de 
către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., care includ costurile C.M.I.D. Bârcea Mare, 
transfer și sortare, prin aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, după cum urmează:
Tarif deseuri reziduale populație urban : 8,25 lei + TVA/pers/lună ( 6,10 lei + 2,15 lei 
costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)
Tarif deseuri reciclabile populatie urban:1,4 lei + TVA/pers/lună ( 1,13 lei + 0,27 lei 
costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)

Astfel:Total tarif aplicat populatie urban: 8,25 lei fara TVA + 1,4 lei fara 
TVA=9,65 lei +TVA/pers/luna

Tarif deseuri reziduale populație rural : 5,24 lei + TVA /pers/lună ( 4,03 lei + 1,21 lei 
costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)
Tarif deseuri reciclabile populatie rural:0,94 lei + TVA/pers/lună ( 0,79 lei + 0,15 lei 
costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)

Astfel :Total tarif aplicat populatie rural: 5,24 lei fara TVA + 0,94 lei fara 
TVA=6,18  lei +TVA/pers/luna

Tarif deseuri reziduale agenți economici și instituții publice : 471,02 lei + TVA/tonă 
( 318,42 lei + 152,6 lei costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)
Tarif deseuri reciclabile agenți economici și instituții publice : 772,67 lei + TVA/tonă 
( 580,98 lei + 191,69 lei  costuri CMID, costuri Transfer și costuri Sortare)
 Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios adminitrativ în 
condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările 
ulterioare.



Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara
Primarului comunei Baia de Cris
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul
Hunedoara,

PRESEDINTE DE SEDINTA 
JULA CAMELIA-VOICHITA

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS  31.08.2021

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____
 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____
3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

______/__/_____

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

______/__/_____




