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CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA		                                                
JUDEŢUL ARAD			

PROIECT 
H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de  _______________
Privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017
Având în vedere: 
- Adresa nr. 1759/20.11.2017 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;
- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017, 
- prevederile art. 6 lit. k) și lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Adoptarea hotărârii cu _______ voturi pentru, cu _______ voturi împotrivă, cu _______ voturi abțineri,
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

	H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. (1) Se aprobă tariful facturat de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de către Utilizatori (persoane fizice/juridice) pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale care va fi după cum urmează:


An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Tarif mediul rural (lei/persoana/luna)
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
Tarif operatori economici (lei/tonă)
250,56
243,87
238,89
235,89
233,42

(2) Tarifele mai sus menționate nu includ TVA.
(3) În acest tarif vor fi incluse și costurile pentru activitățile de compostare, transfer, sortare, în funcţie de stația arondată zonei și aria de delegare specifică ZONEI 1 și fluxului de deşeuri aferent zonei. La stabilirea tarifului pentru Utilizatori se va lua în calcul un indice mediu de generare a deşeurilor de 0,42 kg/persoana/zi în mediul rural, și se va utiliza greutatea specifică de 0,35 tone/mc, conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017.

Art. 2. Se aprobă tariful pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018, facturat de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. și plătit de către Utilizatori (persoane fizice/juridice) pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al Deşeurilor Municipale în valoare de 2,62 lei fără TVA/persoană/lună și 250,56 lei fără TVA/tonă pentru persoane juridice, conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 20130/23.10.2017.
Art. 3. Tariful de facturare aplicat de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  pentru activitatea de colectare separată și transport separat al Deşeurilor Municipale va cuprinde toate costurile pentru activitatea de colectare, inclusiv tarifele aferente activităţilor de sortare, compostare, transfer, depozitare la Depozit sau alte operaţiuni de eliminare, după caz.

Art. 4. (1) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu respectarea prevederilor Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017.
(2) Modificarea și ajustarea tarifului se aprobă de către Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în temeiul hotărârilor emise de către Consiliile Locale membre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei Livada, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 
	Primarul comunei Livada
	Prefectul județului Arad 
	Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.





Inițiator de proiect ,                                                                        Contrasemnat                                                      
   Secretar,       
Bimbo Iosif                                                                                Răcănel Ionela Nadia 
























COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ


HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________

Cu  privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie  
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar 
dl. TĂRȘAN NELU –membru
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru 
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru 
dl.AUREL BĂLAȘ -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru 

S-a dezbătut proiectul aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017,  hotărâre care se avizează_______________________.


Preşedinte	Secretar
Șerb Militon                                                   Florincuța Alexandrina  

