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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.l4/2018
pľivind apľobaľea si stabiliľea taľifeloľ pentru activitatile din componenta serviciului de
salubrizaľe furnizate in beneficiul utilizatoľiloľ casnici si non-casnici de pe raza unitatii
administrativ-teľitoriale din comuna Mosna, judetuI Sibiu
Consiliul Local al Comunei Mosna, întrunitînşedinţa ordinaľă la data d,e 23 martie 2018,
Avand in vedere expunerea de motive si reÍ-eratul nr.747l22.O2.2OI8 ,inaintatde SC ECO-SAL
SA la proiectul de hotarare initiat de dl.primar,pľin care se propune aprobarea si stabilirea tarifelor
pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizatę in beneficiul utilizatoľiloľ casnici
si non-casnici de pe razaunitatä administrativ-teritoriale din comuna Mosna, judetul Sibiu,
Yazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
Avand in vedeľe oľdinul A.N'R.S.C. nr' 10912007 privind aprobarea Normelor metodologice
dę stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentľu activitatile specifice servíciului de salubrizare a
localitatilor, ordinul A.N.R.S.C. nr.82ĺ2015 pľivind aprobaľea Regulamentului- cadru al sęrviciului
de salubrizare a localitatiloľ si CAP VII' art.7, pct. l, lit.e, lit. i, Iit. j, lit. n' lit. P, Pct. 2,lit.h,Iit.v,
lit. w, lit. y, art. 7.1.1, lit. a.1, pct. 19, cAP XI, art. l l, pct. l,Iit. a, pct.2,pct. 5-8, cAp, xII, art.r2,
CAP. XIII, art. l3 din Contractul de delegare al serviciului de salubrizarę prin atribuire directa nr. l/
01.04.2009- 364l Ż7.04.Ż009- forma actuaalizata in iulie 2075,
In conformitate cu prevederile art. 5 alin ( 1) si (2), aĺt' 6 alin ( l ) lit. 1, art. 20 alin (2) lit. c, aľt.

Ż4alin(1)litasi b,art.26alin(4)si(5)' art'Ż7alin(2) lit.a-cdinLegeanr.1O1/2006aserviciuluide

salubrizare a localitatilor, ľepublic ata; art. 9 alin (4) lit. c' art. 43 alin (2) lit. a-d, alin (3)- (5) din Legea
nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; pľevederile o.U.G. nr. 79l2O17 pentru
modificarea si completarea Legii nr. Ż27l20I5 pľivind Codul Físcal si cu prevederile Legii nr' Ż4I2OOO
privind normele de tehnica legislativa pentru elaboraľea actelor normative, republicata;
In temeiul prevederilor art.36 alin'2 lit.c) şi d) coroborat cu alin.6 lit'a pct.14, arÍ.45 alin.1,
art. l 15 alin' 1 lit.b din Legea nr. 2|5l200l a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare,

HOTARAŞTE

:

Art. 1. (1). Se aproba stabilirea tariÍ-elor pentru activitatile din componenta serviciului de
salubrizare furnizate in beneficiul utilizatoľilor casnici si non_casnici de pe razaunitatii administrativteľitoriale din comuna Mosna, judetul Sibiu incepand cu data de 0l.O2.2OI8, conform Anexei nr. 1
care face parte integranta din prezenta hotaľare.
(2). In sensul celor prevazutela art. I alin (1), prin Act Aditional la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atľibuiľe directa nr. l/ 0l .04.2OO9- 3641 27'O4.20Og, forma
actualizata iulie 2015, Anexa nr. 6 se va modifica in mod corespunzator.
Art.2.- Prevederile prezentei hotărârivoľ fl duse la îndeplinirede dl.pľimar şi compartimentul
Íinanciar-contabil din cadľul Pľimăriei comunei Moşna.
Aľt.3- Prezenta se aduce la cunoştinţa persoaneloľ fizice şi juridice interesate, prin grija
secretarului comunei Moşna.
Adoptata înMoşna la data de 23.03.2018
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PRIMARIA COMUNEI MOSNA
Anexa nľ.1 la H.C.L. nr.14/2018

Activitate

Taľife pľacticate
incepand cu
01.03.2017

Colectarea separată si transpoľtul separat al deseuriloľ
municipale si deseurilor similaľe pľovenind din activităţi
comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii
colectate sepaľat
a) Deseuri municipale:
1.Deşeuri menajere inclusiv fractii colectate sepaľat [cu
exceptia deseurilor biodegradabile prevăzute la pct. 1, lit. d)
1] de la utilizatori casnici' reprezentând colectivitatea locală;
2. Deşeuľi menajere inclusiv fractii colectate separat [cu
exceptia deseurilor biodegradabi\e prevázute la pct. 1, lit. d)
2] provenite de la utilizatori casnici, ľeprezentând persoane
ťĺziceçarę bęnefiçiazá individual, pebază' de
comandă/contract, de activitatea de colectare a acestora.
3. Deşeuri similare celor menajere inclusiv fractii colectate
Sepaľat [cu exceptia deseurilor biodegradabiIe prevâzute la
pct. 1, lit. d) 2] provenite de la utilizatori non--casnici persoane juľidice, institutii publice sau asociatii' altele decât
asociatiile de proprietari, fundatii, alte entităti, care
beneficiază individual, pebazâ de comandă'/contract, de
activitatea de colectare a acestora.
b) Deseuri municipale - Deşeuri menajere si deseuri similare,
inclusiv fľactii colectate separat [cu exceptia deseuľiloľ
biodegradabile prevăzutę la pct. 1, lit. d)]' generate de
colectivitatea locală, provenite de pe domeniul public si/sau
privat al U.A.T. - mun. Medias.
c) Deseuri municipale - Deşeuri voluminoase, de la utilizatori
casnici si non-casnici, care benęficiaza individual' pe baza de
comandďcontract. de activitatea de colectare a acestoľa.
d) 1. Deseuľi municipale - Deşeuri biodegľadabile colectate
separat provenite de la uti1izatorii casnici reprezentând
colectivitatea locala

Taľif propus
începând cu data
de 01.02.2018

1.

2' Deşeuri municipale _ Deşeuri biodegradabile - vegetale din
gradini provenite de la utilizatori casnici carebeneťlciaza
individual, pebaza de comandalcontract, de activitatea de
colectare a acestora.
3. Dęseuri municipale - Deşeuri biodegradabile incluzând si
deseurile vegetale, colęctate Separat de la uti1izatorii noncasnici' care benęficiaza individual, de activitatea de

colectare a acestora pebaza de comandďcontract.

e) Deşeuri din constructii, generate din activitatile de
reamenajare si reabilitaľe intęrioara si/sau exterioara' de
utilizatori casnici si non-casnici, care bęnęťlçiaza individual,
pebaza de comanda/contract' de actívitatea de colectare a

acestora.

79,86\eilmc
242,00leilto

-

I27,70leilto

79,86|eilmc Ż42,00lęi/to

133,58 lei/to.

133,58 lei/to. +
127,7 0 lei/to. + tariful
operatorului Statiei de
Compostarę Tarnava

tariful operatorului
Statiei dę
Compostare
Tarnava
133,58 lei/to. +

I2I,7 0 lei/to. + tariful
operatorului Statiei de
Compostare Tarnava

56,7 leilmc
37,80 lei/to

-

tariful operatorului
Statięi de
Compostare
Taľnava
64,5\ęilmc
43,00 lei/to

-

l8ź
g) Deşeuri rezultate din demolări şi/sau excavări, depozitate

inzona Gura Campului (cu mţloace de tľansport ale
benęficiarilor) de la utilizatori casnici si non-casnici, care
beneficiaza individual, pebaza de comanda/contract, de
activitatęa de colectare a acestora'
h) Chirie containere 5 mc la utilizatori casnici si non-casnici
pentru deseuľi menaiere si similare.
i) Chirie containere 1,1 mc la utilizatori casnici si non-casnici
pentľu deseuri menajere si similare.
j) Tarifcântariľe pentru utilizatori casnici si non-casnici
Nota: La taľifele prezente se adaugă T.v.A.

Activitate

2. Măturatul, spălatul, stľopirea si întretineľeacăilor

Abrogat prin

1,50 lei/to

HCL l89ĺ2017

58,00 lęi/buc/luna

58,00 lei/buc/luna

14,00 lei/buc/luna

14,00 lei/buclhtna

70 lei/ cântărire

70 lei/ cântărire

Tarife pľacticate
incepand cu

Taľif pľopus
începând cu data

01.03.2017

de 01.02.2018

25,00|eil1000 mp
17,00 lei/1000 mp
150,00 lei/l000 mp
5,00lei/1000 mp
Ż2,00lei/1000 mp
29,00|eill000 mp

26,00|eil1000 mp
l8,00lei/1000 mp
160,00 lei/1000 mp
5,00lei/1000 mp
Ż3,00leil1000 mp
30,00 lei/l000 mp

Taľife practicate

Taľif propus

publice

a) curăţarea căilor publice

- măturat manual
b) curăţarea căilor publice - mătuľat mecanizat
c) curăţarea căilor publice - curăţat rigole
d) curăţarea căilor publice _ întreţinere
e) stľopit carosabil

f) spălat carosabil
g) taľif manopera salubritate/ ora tehnologica (pe baza de
comandď contract)

13,96lęilora

Nota: La taľifele pľezente se adaugă T.v.A.

Activitate
Cuľătarea si tľansportu|zápezii de pe căile publice si
mentineľea înfunctiune a acestoľa pe timp de polei si
înghet

incepand cu
01.03.2017

începând cu data

Ż5,I5lęilora

24,0l |ęilora
14,93lei/ora
20,39lei/ora
14,74leilora

de 01.02.2018

3.

I. Ve ghe/stati onare/permanentă./buc
a) autobasculantă/autospecială
b) tractor cu plug

:

cu sărărită si lamă

76,66lęilora

2I,72leiloľa

c) autosărăľi1ă
d) autoîncărcator

II' Funcţionare/buc:
a) autobasculantă/autospecială
b) tractor cu plug

16,44\eilora

cu sărăľită si lamă

c) autosărăriçă
d) autoîncărcatoľ
e) tractor cu remorcă

f) autoutilitară

l18,67 lęi/ora
55,45lęilora
88,48 lei/ora

55,04leilora
44,Ż9leilora
Ż9,26leiloľa

134,37 lei/ora

60,70leilora
99,77 leilora
60,29leiloru
47,45 lei/ora
Ż9,85Ieilora

IIL Alte servicii/buc:

a)
b)
c)
d)

ofiçer de serviciu
îndepărtaľeamanuală a zapezii şi poleiului
împľăştiatmanual a materialului antiderapant

veghe/permanentá/deszápezire/persoană

Nota: La tarifele pľezente se adaugă T.v.A.

13,97 lęi/ora
13,01 lei/ora

13,0l lei/oľa
13,01 lei/ora

16,45leilora
13,96leilora
13,96lęilora
13,96leilora

lnz
{dĹ

Activitate

4. Alte taľife specifice seľviciului de salubľitate
1. Tarif preluare la CPPV a deşeurilor municipale, inclusiv
fractii colectate separat - incluzând deseuri menajere,
voluminoase, deseuri din constľuctii si demolăľi înamestec,
etc. pľovenite de la utilizatori casnici si non-casnici (cu
exceptia deseuľilor de ambalaje care se preiau cu titlu
gratuit) precum si deseuri biodęgradabile si vegętale **
2. Taľif pľestare serviciu de măturat meçanizat, pentru terţi
cu caracteľ ocazional.
3. Tarif vânzare matęriaIelagregate provenite din prelucraľea
prin concasaľe şi sortare a deşeuľilor provenite din
constľucţii şi demolări.
4. Taľif vânzarę ręÎuzde sort provenit din concasarea şi
sortarea deşeurilor din constľucţii şi demolări.
5. Taľif pľeluare deŞeuri anvelope uzate

6. Tarif ęmitere aviz dę salubritate pentľu peľsoane fizice şi
juridice.
7. Tarif funcţionaľe excavatoľ*
8. Tarif funcţionare concasoľ*
9. Tarif luncţionare sortator *

Taľife pľacticate
incepand cu

Taľif propus
începând cu data

01.03.2017

de 01.02.2018

1I0,76leiltonă

l15,84 lęi/tonă

195,03 lei/ora

2I4,49lei/ora

18,52lęi/tonâ

19,56leiltoná

9,89 lęi/tonă

l 1,05 lei/tonă

113 9Ż lęiltoná
20,16lei pentru
persoane ťlzícę

20,|6lei pentľu

715,62leiltonă

peľsoane fizice
80,64 lei pentľu
peľsoane iuridice

80,64 lei pentru
persoane iuridice

|26.25lei/orá
Ż00,90leiloră
175,66leiloră

I4I.36leiloră
Ż24,70leiloră
199,46 lei/oľă
66.37leilorá

0.Tarif func1ionare încărcător*
6l,I9lei/oră
l.Tarif functionare tocator deseuri voluminoase si vegetale*
180,00 lei/ ora
|Ż.Tarif transport rutier mărfuri îninteľiorul localitătii
4,89 lei/km
4,78 lei/km
l3. Tarif transport ľutieľmărfuri înexteriorul localitătii.
3.80 lei/km
3.74leilkm
l4' Tarif preluare deşeuri periculoase din menajer de la
5,0 lei/kg
5,0 lei/kg
agenţi economici.
l5. Tarif închiriere containere de 5 şi 7 mc pentru deşeuri
din constľucţii şi demolări (pľimele 48 de oľe sunt cu titlu
16,73\ei/zi
16,l3leilzi
gratuit).
16. Tarif consultanţă de specialitate îndomeniul
80,64Ięilora
80,64 lei/ora
managementului deşeuľilor.
17. Tarifperfectarę contract nou pentľu utilizatoľi non4I,66lei
47,66\ei
casnlcl.
Notă: la tarifele prezente se adaugă T.v.A
- la tariful de închiriereşi func1ionaľe al utilajelor de concasare se adaugă valoarea tľansportului
utilajelor la destinaţia solicitată de beneÍiciar (dacă acesta nu poate asigura transportul înregim
propľiu)' precum şi diuľna mecanicului de utilaj de 70 |eilzi'
ţ* la tariful de preluare ale deseurilor biodegradabiIe sí vegetale se adauga si tariful operatorului
Statiei de Compostaľe Tarnava (l15,84 -| tarif compostaľe apľobat).
l
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