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privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculate conform 

prevederilor OUG 74/2018 

 

      Consiliul Local al orașului Teiuș, judetul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară, în data de 26 iunie 2019. 

               Luând în dezbatere:  

-     proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare calculate  

      conform prevederilor OUG 74/2018 

- expunerea de motive nr.8495/19.06.2019 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru 

beneficiarii serviciului de salubrizarecalculate conform prevederilor OUG 74/2018 

- Adresa Autorității contractante A.D.I. Salubris Alba cu nr.73/18.06.2019, înregistrată la Primăria orașului Teiuș 

sub nr.8490 /19.06.2019 

- Raportul de specialitate nr. 8496/19.06.2019 întocmit de serviciul  tehnic privind aprobarea de tarife distincte 

pentru beneficiarii serviciului de salubrizarecalculate conform prevederilor OUG 74/2018 la contractul de 

delegare nr. 61/18.04.2019 a gestiunii serviciului public  salubrizare pentru Zona 1 Alba Iulia de operare 

- avizele nr.8519/20.06.2019,8521/20.06.2019 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul 

Consiliului local oraș Teiuș 

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 36, alin.(2), lit. c) și lit. d), coroborate cu cele ale alin. (6), lit. a), pct. 14, din Legea nr. 215/2001a 

administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 3, lit. e) din Legea nr. 101 / 2006al serviciului de salubrizare al localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1, alin. (2), lit. e) și art.7, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 51/2006privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 3, lit. d) din anexa la ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice nr. 82 / 2015 

- art. 17 alin. (1), lit. c) și art. 17 litera a) și f) din Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 22 alin. 1 din Satutul A.D.I. Salubris Alba 

 În  temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă prezenta 

H O T Ă R Â R E : 

 

 Art.1. Se aprobă tarifele distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a orașului Teiuș calculate 

conform prevederilor OUG 74/2018 pentru contractul de delegare a gestiunii nr. 61/18.04.2019–Zona 1 Alba Iulia 

de operare,conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.2. Se aprobă acordarea unui  mandat special reprezentantului legal al orașului Teiuș, dnul primar 

Hălălai Mirel Vasile pentru a vota  actul adițional la Contractul nr. 61/18.04.2019 având ca obiect introducerea 

tarifelor distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare conform prevederilor legislative actuale,în 

Adunarea Generală a Asociaților Salubris Alba. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 4. (1). Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, Primarului orașului 

Teiuș,serviciului tehnic și Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Salubris Alba,dosar ședință,dosar hotărâri. 

  (2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei orașului Teiuș.  

                           Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate. 

                                                                                                                                                         Teiuș,26 iunie 2019 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

       Consilier ing.UNGUR MIHAI                                               BARA  MARIA 
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