
ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 22/2019
privind prelungirea durata contractului de delegare Nr. 959/2009 pentru o perioadă de 5 ani
începând cu data de 30.06.2019, astfel Contractul este valabil până la data de 30.06.2024,

și modificarea tarife aferente serviciului public de salubrizare la persoane fizice si juridice in
comuna Meresti, incepand de la data de 01. iulie 2019

Consiliul Local al comunei Merești,
Având în vedere:
Proiectul de hotărâre privind prelungirea durata contractului de delegare Nr. 959/2009 pentru o
perioadă de 5 ani începând cu data de 30.06.2019, astfel Contractul este valabil până la data de
30.06.2024 și modificarea tarife aferente serviciului public de salubrizare la persoane fizice si
juridice in comuna Meresti, incepand de la data de 01. iulie 2019,

- Adresa nr 959/09 mai 2019 al SC RDE Huron  SRL
- Fisa de fundamentare pentru servicii de salubrizare: Colectare separata si transportul separat al
deseurilor municipale- persoane fizice și persoane juridice,
- expunerea de motive al Primarului comunei Merești, raportul de specialitate  al

Compartimentului de contabilitate precum și Raportul de avizare al comisiei de specialitate
amenajarea teritoriului, agricultură, protecția mediului și turism,
Luând în considerare

Contractul Nr. 959/2009 prin care s- a delegat gestiunea serviciului public de salubrizare
către S.C. AVE- HURON S.R.L.,

Art. 25 pct a, b, art. 26 alin (8)  din Legea nr. 101/2006- privind serviciului de salubrizare a
localităților, cu modificările și completările ulterioare și  art. 2, art 6 alin (1) a Ordinului ANRSC
nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților,

- Legea nr. 99/2014, lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de
salubrizare a localităților nr. 101/2006.

- Art. 23 alin (1), alin (2) si alin (3) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice

Respectarea procedurilor Legii nr. 52/2003- privind transparența decizională în administrație
publică
În temeiul:

Ordonantei de urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu,

Prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 14 și art. 45 alin (1) respectiv art.
115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică, republicată cu
modificările și completările ulterioare,



HOTĂRĂȘTE

Art.. 1. – Se aprobă prelungirea duratei contractului de delegare Nr. 959/2009 pentru o perioadă
de 5 ani începând cu data de 30.06.2019, astfel valabilitatea Contractului se prelungește până la
data de 30.06.2024 .
Art. 2. (1) Se aprobă modificarea tarife aferente serviciului public de salubrizare la persoane
fizice si juridice in comuna Meresti, incepand de la data de 01. iulie 2019.

(2) Se aproba tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere de la populație
de două ori pe lună dupa cum urmeaza:

- de la persoanele fizice : 6,12 lei+ TVA/ persoană/ lună.( cu TVA 7,28 lei)
-de la persoanele juridice : 98,00 lei/mc+ TVA ( cu TVA 116,62 lei)

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localităţii Meresti,
precum şi compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 .- Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, S.C. RDE HURON

S.R.L şi compartimentul de contabilitate.

Meresti,la 28. iunie 2019

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
SZONDI ZSOLT GOLICZA GYONGYI

L.S., s.s. indescifrabil Secretar general
s.s. indescifrabil

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr.7 de voturi pentru si 0 voturi contra dintr-un număr total de 7 consilieri prezent.


