ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NAsAuo
COMUNA SIEUT
'
CONSILIUL 'LOCAL
HOTARARE
privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferentiate aferente Contractului
de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare 9i transfer al de9eurilor municipale inclusiv de9euri
periculoase din de9euri menajere 9i managementul Statiilor de Transfer 9i al Centrelor de Colectare din
judetul Bistrita-Nasaud
Consiliul Local al comunei Sieut, intrunit in sedinta ordinara,
Avand in vedere :
- Proiect de nr.902 din 14.03.2022, privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare
a tarifelor diferentiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune
a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare 9i transfer al
de9eurilor municipale inclusiv de9euri periculoase din de9euri menaj_ere 9i managementul Statiilor de
Transfer 9i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei $ieut in calitatea de initiator al proiectului de hotarare;
- Raportul intocmit de Simionca Florin lonel, viceprimarul comunei $ieut;
-Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate,
- Hotararea nr. 14 din 31.03.2008, a Consiliului local $ieut, privind asocierea in cadrul Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitara pentru gestionarea integrata a de9eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud;
-Hotararea AG.A. AD.I. De9euri Bistrita-Nasaud nr. 159 din 03.12.2018 privind atribuirea 9i
incheierea Contractului "Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea
de colectare, transport, depozitare 9i transfer al de9eurilor municipale inclusiv de9euri periculoase din
de9euri menajere 9i managementul Statiilor de Transfer 9i al Centrelor de Colectare din judetul BistritaNasaud" catre operatorul declarat ca9tigator al licitatiei publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din
18.10.2018;- Prevederile Capitolului VI, art 6.1. lit. c), d) 9i O, art 6.2. lit. h) din Contractul de Concesiune nr.
1277 din 06.12.2018
- Prevederile Capitolului VII, art 7.1. lit. j) din Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018
- Adresa S.C. Supercom S.A nr. 1629 din 04.02.2022 de inaintare a Fi 9elor de fundamentare
privind modificarea tarifelor 9i a Memoriului Tehnico-Economic, inregistrata la sediul AD.I. De9euri BistritaNasaud sub nr. 374 din 07.02.2022
- Adresa S.C. Supercom S.A. nr. 1727 din 08.02.2022 de completare a adresei nr. 1629 din
04.02.2022 privind inaintarea Fi9ei de fundamentare a tarifului aferent de9eurilor vegetale colectate in flux
separat, inregistrata la sediul A.D.I. De9euri Bistrita-Nasaud sub nr. 381 din 08.02.2022
- Adresa nr. 677 din data de 11 .03.2022 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru
gestionarea integrata a de9eurilor municipale in judetul Bistrita - Nasaud.
- Raportul de analiza nr. 3 din 10.02.2022 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru
gestionarea integrata a de9eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.
- Nota de fundamentare nr. 7 din 11.03.2022 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru
gestionarea integrata a de9eurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud.
- Anuntul nr.905 din 14.03.2022, pentru afisarea Proiectul de hotarare privind solicitarea
operatorului S.C. Supercom S.A de aprobare a tarifelor diferentiate aferente Contractului de concesiune nr.
1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de
colectare, transport, depozitare 9i transfer al de9eurilor municipale inclusiv de9euri periculoase din de9euri
menajere 9i managementul Statiilor de Transfer 9i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud prin
care a fost pus la dispozitia cetatenilor din cadrul Comunei $ieut in vederea depunerii de sugestii, opinii,
recomandarii ~i contestatii si publicat pe: www.primariasieut.ro;
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- procesul-verbal nr.1369 din 27.04.2022, privind ridicarea anun\ului de afi~are a proiectului de act
normativ, privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale,datorate de persoanele fizice ~i juridice in anul
2022,
in baza prevederilor:
- Art. 17, alin. (5), lit. D, i), j) ~i k) din OUG nr. 92/2021, privind regimul de~eurilor.
- art. 6 alin. (1) lit. I), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a
localitatilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
- art. 43 alin. (4) ~i alin. (5) din Legea 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice.
- art. 7 ~i 8 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor.
- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin. (1 ), art. 21 alin. (1) din Statutul actualizat al A.D.I
De~euri Bistrita - Nasaud.
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
in temeiul prevederilor: - art. 129, alin. (1 ), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), alin. (7), lit. n); art.
139, alin. (1 ), art. 196, alin. (1 ), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrative.
HOTARA~TE:
Art.1. Se aproba solicitarea Operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor diferentiate
aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile incepand cu data de intrare in vigoare a
Actului aditional nr. 5, in forma prevazuta la Anexa, parte integranta din prezenta Hotarare. Tarifele astfel
aprobate var face obiectului Actului Aditional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 1277 din 06.12.2018.
Art.2. Se aproba incredintarea mandatului special domnului IVAN MIHAI-GHEORGHE, in calitate
de Primar al comunei $ieut, sa voteze, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei, pe seama ~i in numele
comunei $ieut, aprobarea solicitarii S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor diferentiate aferente
Contractului de Concesiune nr. 1277/2018, aplicabile incepand cu data de intrare in vigoare a Actului
aditional nr. 5, in forma prevazuta la Anexa, parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:- Primarul comunei $ieut,
domnul Ivan Mihai Gheorghe.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- lnstitu\iei Prefectului - Jude\ul Bistrita-Nasaud
- Asocia\jei de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale in
judetul Bistrita - Nasaud.
- Primarul comunei 9ieut
- Persoana nominalizata la Art.3 din prezenta Hotarare, domnul Ivan Mihai Gheorghe
PRESEDINTE DE SEOINTA
Dumbravan loan
CONTRASEMNEAZA,
Secretar genflral al c~munei ~ieu\
Go~ea Durhitru

~ieu\ la 28 Aprilie 2022
Nr.21
NOTA:

- Consilieri in functie 11, prezenti in sala de sedinta L·

- Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu
respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de zvoturi ..Pentnl', Qvoturi ,,impotriva" si Q,Ablineri,.
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