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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, primarul comunei Beriu, supune dezbaterii publice următorul proiect de act
normative:
➢ Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC
SERVICE S.A. Timişoara pentru colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți
economici și instituții publice, în comuna Beriu

Expunerea de motive a primarului şi proiectul de hotărâre pot fi consultate pa pagina proprie de
internet cât şi la secretarul comunei.
Cei interesaţi îşi pot depune propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte
normative supuse dezbaterii publice la secretarul comunei sau prin email, la adresa de email
(primariaberiu@gmail.com) în perioada 06.02-17.02.2017
În cazul în care sunt depuse propuneri, sugestii şi recomandări în data de 17.02.2017,
începând cu orele 10,00 va avea loc dezbaterea publică a proiectului de act normativ în sala de şedinţe a
Consiliului local, definitivându-se versiunea finală a actului normativ, ce va fi supus aprobării Consiliului
local al comunei Beriu în şedinţa ordinară care va avea loc în luna februarie 2017.

P R I M A R,
Emil Moise BÎC

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
H O T Ă R Â R E A nr. / 2017
PROIECT NR.8/2017

privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru
colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna
Beriu
Consiliul Local al comunei Beriu , judetul Hunedoara;
Avand in vedere expunerea de motive nr.6/ 8/ 31.01.2017 a primarului , prin care se propune
aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru
colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna
Beriu ; adresa nr. 1598/31.01.2017 înaintată de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara prin care
se propune modificarea tarifelor ca urmare a instituirii taxei pentru deşeurile inerte si nepericuloase , ca
urmare a prevederilor OUG 196/2005;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația public,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 2 lit. (r), art.9 alin. (1) lit. „h” și alin. (2) lit “d” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) lit. “k”, art.
9 alin. (1), lit. “g” din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ANRSC nr. 109 /2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare
a localitatilor, cu modificările și completările ulterioare ; art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin.(6), lit.”a”, pct. 14 si art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Aprobă tarifele practicate de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timișoara, începând cu
luna februarie 2017, pentru colectarea şi transport deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți
economici și instituții publice, în comuna Beriu , după cum urmează:
Tarif pentru populație:
- 6,98 lei/ persoană/lună
-3,50 lei/ persoana beneficiară de ajutor social/ lună
Tarif pentru agenți economici și instituții publice: - 25,39 lei/ lună
(2) Tariful aprobat la alin.(1) nu conține TVA.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesionare, a
serviciului de salubrizare a comunei Beriu, jud.Hunedoara ,contract nr. 1039/04.07.2012, pentru tarifele
prevăzute la art. 1.
Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face
contestatie in termen de 15 zile de la afişarea acesteia. După expirarea acestui termen, Consiliul Local
Beriu se întruneşte si deliberează asupra contestaţiilor primite.
Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta hotărâre produce efecte in
termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectului jud.Hunedoara; Primarului comunei
Beriu;Comp. Buget contabilitate; SC Retim Ecologic Service SA; Se aduce la cunoștință publică, prin afișare
pe site-ul instituţiei.

Beriu , 31.01.2017
INITIATOR,
Primar,
ing.Emil Moise BÎC

AVIZAT,
Secretar,
Jr. Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
Nr.6/ 8/ 31.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea nivelului tarifelor practicate de S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara pentru
colectarea deşeurilor menajere și similare de la populație, agenți economici și instituții publice, în comuna Beriu

Potrivit prevederilor OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, modificată prin OUG nr. 31/2013 și
aprobată prin Legea nr. 384/2013, începând cu data de 01.01.2017 se impune obligația achitării taxei de
depozitare a deșeurilor, taxă care va fi încasată de la proprietarii sau administratorii de depozite pentru deșeurile
inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare. Prestatorul serviciului
– SC Retim Ecologic Service SA prin adresa nr. . 1598/31.01.2017 solicită aprobarea actualizării tarifelor ca
urmare a introducerii taxei de mediu.
Introducerea acestei taxe de depozitare implică modificarea tarifului de colectare a deșeurilor municipale
de la utilizatorii serviciului – producătorii de deseuri, ceea ce presupune modificarea tarifelor practicate de
operatorul serviciului prin introducerea acestei taxe în fundamentarea cuantumului acestora.
Pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de această situație excepțională se impune
majorarea tarifului la serviciul de salubritate pentru toți utilizatorii acestui serviciu;
Finantarea cheltuielilor de functionare, reabilitare si dezvoltare a serviciului de salubrizare si a
cheltuielilor de investitii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislatiei in
vigoare privind finantele publice locale, in ceea ce priveste initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea
investitiilor publice, se au în vedere principiile prevazute de art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicata,
precum si a urmatoarelor principii:
a) recuperarea integrala de catre operatori, prin tarife, taxe speciale sau, dupa caz, subventii de la bugetul
local, a costurilor de operare si a investitiilor pentru infiintarea, reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de
salubrizare;
b) mentinerea echilibrului contractual.
In functie de natura activitatilor prestate, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii
achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract de prestare a serviciului de
salubrizare;
b) taxe speciale, in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale;
c) taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract.
Autoritatile administratiei publice locale, impreuna cu operatorii au obligatia sa tina, la zi, evidenta
tuturor utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa instituie taxe speciale, si sa deconteze lunar
operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestatiei efectuate la utilizatorii fara contract.
Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale aprobate se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica de
catre autoritatile administratiei publice locale, in baza fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite
de catre operatori in conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.
Pentru asigurarea transparentei decizionale autoritatea administratiei publice are obligatia de a respecta
procedurile privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor
normative si la procesul de luare a deciziilor, sens în care proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice, prin
afișarea sa la sediul instituţiei şi pe site-ul propriu.
Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre dezbatere şi
aprobare.
31.01.2017
Primar,
Ing.Emil Moise BÎC

