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  H O T Ă R Â R E A   NR.  94 / 2022 

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș,  judetul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 

data de 27 decembrie 2022, 
 

  Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 7/173/2022 și 
raportul responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul compartimentului de specialitate al 
primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 7/174/2022;  

-Fișa de fundamentare a prețurilor ofertate conform anunțului publicitar privind 
achiziția directă pentru serviciul de salubrizare, înregistrat în SICAP sub nr. ADV1333832 la 
data de 05.12.2022 și comunicate de către ofertantul:   SC F& G ECO SRL, Târgu Mureș cu 
adresa nr. 1149/12.12.2022 - prin e-mail,  înregistrată sub nr.  5867/12.12.2022,  ora 12,00; 

-Procesul verbal de selectare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul achiziției directe nr.   
5890/13.12.2022 și comunicarea rezultatului evaluării ofertelor nr. 5933/14.12.2022 către 
ofertantul câștigător, respectiv SC F& G ECO SRL Târgu Mureș;  

-Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 6/2005 privind înființarea serviciului public 
de salubrizare și aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de 
salubrizare la nivelul comunei Gălăuțaș, precum și a studiului de oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciului public de salubrizare;  

- Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr.  86/2022 privind aprobarea delegării gestiunii 
serviciului public de salubrizare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 74 din 27 octombrie 2022 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 52/2009 privind aprobarea 
participării comunei Gălăuțaș prin Consiliul Local Gălăuțaș la constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita;  

- Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; art. 484 alin (1) și (2) și (3) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale 
art. 30 alin (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 42 alin. (1) lit. a), lit. c) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 -Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;  

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces -verbal de afișare nr. 9/57/2022; 

 Luând în considerare:  
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.11/90/2022, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, 
nr.10/71/2022, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr.  9/89/2022; 
 În baza prevederilor: 
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-art. 26 din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
-Ordinul ANRSC nr. 640/30.09.2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr.  984 

din 11 octombrie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare,   

-OUG nr. 92 din 19 august 2021, privind regimul deşeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin (1), alin. (3), 
lit. c) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

în comuna Gălăuțaș, județul Harghita, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă începând cu data de 1 ianuarie 2023,  tariful și taxa de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș, după cum urmează:  

 Prețul serviciului de colectare separată şi transportul separat al deșeurilor menajere și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie,și instituții, inclusiv 
fracții colectate separat de la persoane fizice este: 6,50 lei/lună/pers + TVA. 

 Valoarea prestației pe o lună este de 8.840,00  lei + TVA care va fi achitată  de către 
Comuna Gălăuțaș în termen de 30 de zile de la data la care factura electronică este 
disponibilă pentru descărcare din sistemul national privind factura electronică RO E – 
factura .  Valoarea prestaţiei se calculează la 1360 persoane.  

 Tariful pentru colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor menajere și al 
deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie,și instituții, inclusiv 
fracții colectate separat, de la persoanele juridice: 288,20 lei/tonă  + TVA. Colectarea 
separată  şi transportul separat al deşeurilor menajere și deșeurilor similare de la 
persoanele juridice va fi reglementată prin contractele de prestări de servicii încheiate 
între delegat şi persoanele juridice. 

       Art. 3. Se împuternicește primarul comunei Gălăuțaș să semneze, în numele și pentru 
comuna Gălăuțaș, Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș, județul Harghita. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
primarului comunei Gălăuțaș, SC F& G ECO SRL Târgu Mureș şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică prin afişare. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Gălăuțaș. 

 Gălăuțaș, la 27 decembrie 2022 
  
Președinte de ședință,             Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                          Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………                         ………………………     
      Iosif KOVACS         Monica-Camelia MORAR 
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Consilieri locali în funcție 11 
Consilieri locali prezenți 11 
Nr. voturi ”pentru” 11 
Nr voturi ”împotrivă” 0 
Nr. voturi ”abținere” 0 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


