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 HOTĂRÂREA  NR. 56 /2020  

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

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

data de 30 iulie 2020, 
 

  Având în vedere: 
 -Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr.   
5/111/29.07.2020, raportul responsabilului cu achiziţiile publice din cadrul compartimentului 
de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș, înregistrat sub nr. 5/112/29.07.2020;  

- Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 47/2020 privind aprobarea Regulamentului 
serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș; 

-Fișele de fundamentare a prețurilor ofertate conform anunțului publicitar privind 
achiziția directă pentru serviciul de salubrizare, înregistrat în SICAP sub nr. ADV1159355 la 
data de 21.07.2020 și comunicate de către ofertanții:  SC A&B SALUBRIS SRL, Deda  cu 
adresa nr.  2639/24.07.2020, SC F& G EGO SRL, Târgu Mureș cu adresa nr. 2640/24.07.2020 
și SC RDE HURON SRL, Miercurea-Ciuc , cu adresa nr. 2641/24.07.2020; 

-Procesul verbal de selectare și evaluare a ofertelor depuse în cadrul achiziției directe nr.   
2668/28.07.2020 și comunicarea rezultatului evaluării ofertelor nr.2669/28.07.2020 către 
ofertantul câștigător, respectiv SC F& G EGO 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 al comunei Gălăuțaș nr.99/2019 privind aprobarea 
”Protocolului de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și 
valorificare a deșeurilor de ambaaje din fluxul municipal în unitatea administrativ-teritorială 
comuna Gălăuțaș”. 

-Protocolul nr.5017/29.11.2019 de colaborare pentru implementarea unui sistem integrat 
de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în unitatea 
administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș;  

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

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 98/28.11.2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020 și Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș nr. 105/20.12.2020 privind modificarea taxelor speciale/tarifelor 
pentru serviciul de salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș; 

- 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 completprile ulterioare;  

-art. 42 alin. (1) 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;  
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 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.6/146/30.07.2020, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului, nr.6/145/30.07.2020, 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. 6/ 144/30.07.2020; 
 În baza prevederilor: 

-art. 26 alin. (1) lit. a) și c), alin.(3) și alin. (5) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului 
de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 
alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c) și d), art. 9, art. 15 și art. 16 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților și a  Legii nr. 31/2019 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu,  

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, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
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 tariful și taxa de salubrizare în comuna Gălăuțaș, după cum 

urmează:  
 
(1) Prețul serviciului de colectare şi transport al deşeurilor municipale reziduale de la 

persoane fizice o dată la două săptămâni este: 5,30 lei/lună/pers + TVA. 
 

Prețul este valabil pentru un volum de 61 lt./pers/lună deșeuri menajere reziduale (2 
lt./pers./zi). Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor menajere reziduale care exced 
cantitatea de 61 lt./pers/lună se colectează din saci de plastic inscripționați de  120 lt., care pot 
fi solicitate și achiziționate de către utilizatori de la delegatar. 
 

(2) Valoarea prestaţiei pe o lună este de 7.950 lei + TVA care va fi achitat conform 
Art.15, Art.16 din prezentul contract. Valoarea prestaţiei se calculează la 1500 
persoane.  

 
(3) Tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale reziduale de la 

persoanele juridice o dată la două săptămâni:  55,00 lei/mc + TVA. Colectarea şi 
transportul deşeurilor municipale de la persoanele juridice va fi reglementată prin 
contractele de prestări de servicii încheiate între delegat şi persoanele juridice. 
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(4) Tarife privind gestionarea deșeurilor menajere reciclabile: 
 
- tarif gestionare deșeuri din hârtie/carton: 528,68 lei/tonă + TVA 
- tarif gestionare deșeuri din plastic: 499,06 lei/tonă + TVA 
- tarif gestionare deșeuri din PET: 1.200,54 lei/tonă + TVA 
- tarif gestionare deșeuri din sticlă: 598,78 lei/tonă + TVA 
 -tarif gestionare deșeuri din oțel: 493,02 lei/tonă + TVA 
- tarif gestionare deșeuri din aluminiu: 1.626,86 lei/tonă + TVA 
- tarif gestionare deșeuri din lemn: 449,58 lei/tonă + TVA. 
 
Acoperirea costurilor cu gestionarea deșeurilor municipale de hârtie/carton, plastic, 

metal, sticlă și lemn provenite de la persoanele fizice se va realiza conform art. 18 din Legea nr. 
211/2011. 
 

(5) Tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate 
de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, al 
deșeurilor provenite din construcții și demolări: 235,00 lei/mc + TVA. 

  
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 și Viceprimarul comunei Gălăuțaș să semneze, în numele şi pe 
seama Comunei Gălăuțaș,  modificarea Protocolului de colaborare 5017/29.11.2019 pentru 
implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din 
fluxul municipal în unitatea administrativ-teritorială comuna Gălăuțaș;  

 
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 

primarului comunei Gălăuțaș, SC F& G EGO 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 30 iulie 2020  
  
 
 Președinte de ședință,                                                     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,              Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                          ………………………     
    Petru  MORAR                    Monica-Camelia MORAR 
 

 

 

 
 


