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  HOT RÂREA NR. 58 

                                                                   din 29.06.2017                                                       
privind aprobarea modific rii tarifelor la serviciul public de colectare, transport şi 

depozitarea gunoiului menajer  prestat  de  SC Salubris SA Slatina 
  

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică  în data de 29 
iunie  2017; 
 Având în vedere adresele nr. 283 i 333/2017 ale SC Salubris SA Slatina, Expunerea de motive 
nr.9158/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr.9159/2017 al  
Administratorului public al ora ului imleu Silvaniei şi Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația 
publică, art.9 alin.2 lit.d, art.43 alin.5 din Legea nr.51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.1 lit.l, art. 19 alin. 2 lit. c din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 i 14 din Ordinul 
A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, HCL nr. 38/2014 şi ale art. 36  
alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14  din Legea nr. 215/2001; 
 În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                   HOT R ŞTE: 
 
 Art.1.    (1) Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea tarifelor la serviciul public de 
colectare, transport şi depozitarea gunoiului menajer prestat  de SC Salubris SA Slatina, după cum 
urmează: 

 tarif pentru agenți economici, persoane juridice, instituții: 101,50 lei/mc/lun  + TVA 
 tarif pentru popula ie:  8,78 lei/persoan /lun  + TVA. 

                (2)  Fundamentarea modificarea tarifului la serviciul public de colectare, transport şi 
depozitarea gunoiului menajer din oraşul Şimleu Silvaniei pentru agenții economici, persoane juridice, 
instituții i persoane fizice este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei şi SC Salubris SA Slatina. 
          Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
           Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    -Primarul oraşului imleu Silvaniei; 
                    -SC Salubris SA Slatina - Punctul de lucru imleu Silvaniei; 
                    -Prefectul Judeţului Sălaj; 
                    -cetățenii ora ului; 
                    -dosar hotărâri. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDIN ,                                                         CONTRASEMNEAZ , 
                      OPREA MIHAI                                                                     SECRETAR DELEGAT,  
                                                   ALINA-MARIANA PETHO 
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                               EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea ajust rii tarifelor la serviciul public de colectare, transport şi 
depozitarea gunoiului menajer  prestat  de  SC Salubris SA Slatina 

 
 

 
 Având în vedere adresa nr. 333/2017 a SC Salubris SA Slatina – punct de lucru imleu 
Silvaniei, prin care solicită să promovăm un proiect de hotărâre cu privire la modificarea tarifului 
pentru serviciul de colectare separată i transport separat a de eurilor din raza teritorială a 
ora ului imleu Silvaniei, solicitare motivată prin cre terea costurilor de exploatare a serviciului, 
în principal cre terea excesivă a costurilor cu depozitarea de eurilor la Depozitul Ecologic de 
De euri de la Dobrin, cre terea salariului minim pe economie. 
 Începând cu data de 01.03.2017, ca urmare a operaționalizării Sistemului de Management 
Integrat al De eurilor în județul Sălaj i a remedierii deficiențelor tehnice de la Stația de Transfer 
Crasna, SC Salubris SA este obligată să depoziteze de eurile la Stația de Transfer Crasna de 
unde sunt transportate de către Sc Brantner Servicii Ecologice SRL către Depozitul Ecologic 
Dobrin. Pentru această operațiune SC Salubris SA trebuie să achite suma de 53 lei /t i suma de 
73,84 lei/ t reprezentând tratarea mecano-biologică, sortare i depozitare finală. 
 S-a constatat o modificare structurală acosturilor de exploatare a serviciului care a condus 
la o influență mai mare de 5% pentru o perioadă de 3 luni succesive, conform Ordinului ANRSC 
109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 
 Tariful actual perceput pentru serviciul de salubrizareeste de : 
 - 80 lei + TVA/mc – pentru agenți economici, persoane juridice, instituții; 
 - 7,0 lei + TVA/persoană/lună – pentru persoane fizice. 
 Tariful propus pentru serviciul de salubrizare este de : 
 - 104,08 lei + TVA/mc – pentru agenți economici, persoane juridice, instituții; 
 - 9,37 lei + TVA/persoană/lună – pentru persoane fizice. 
 Datorită motivelor expuse mai sus, în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
adoptarea proiectului de hotărâre prezentat. 
 
                     PRIMAR, 
          SEPTIMIU-CĂTĂLIN ŢURCAŞ  
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                  RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea ajust rii tarifelor la serviciul public de colectare, transport şi 
depozitarea gunoiului menajer  prestat  de  SC Salubris SA Slatina 

 
 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului oraşului  din care rezultă necesitatea 

şi oportunitatea ajustării tarifelor la serviciul public de colectare, transport şi depozitarea gunoiului 

menajer  prestat  de  SC Salubris SA Slatina, în conformitate cu  prevederile  art.15 din Ordinului 

ANRSC 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 

a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

 

 

                           ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                    SZABO ERNO-CSABA  
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