ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
CONSILIUL LOCAL
337440,Santamaria-Orlea,nr.130,tel/fax 0254770630/777310 , E-mail primariasintamariaorlea@yahoo.com

HOTARAREA NR. 47/2020
privind modificarea HCL nr. 38/2020 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea
introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare
al comunei Santamaria-Orlea
Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara
din data de 29.05.2020;
Analizand Proiectul de hotarare nr. 47/2020 si Referatul de aprobare nr. 47/22.05.2020
intocmit de catre primarului comunei Santamaria-Orlea din care reiese necesitatea si oprtunitatea
adoptarii unei hotarari privind modificarea HCL nr. 38/2020 privind acordarea unui mandat special
pentru aprobarea introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul
de salubrizare al comunei Santamaria-Orlea;
Avand in vedere raportul nr. 47/22.05.2020 al Compartimentului de specialitate din cadrul
aparatului propriu al Primarului comunei Santamaria-Orlea, avizul comisiei de specialitate a CL
pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si agricultura inregistrat in
registrulspecial nr. 33/29.05.2020,
Luand in considerare:
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor”
Hunedoara nr. 1153/12.05.2020, înregistrat sub nr. 2178/12.05.2020, prin care ni se solicita
completarea art.1 din HCl-ul privid aprobarea noului cuantum pentru economia circulara cu aduagarea
tarifului pentru agenti economici;
- adresa nr. 736/27.04.2020 a operatorului de salubrizare SC Brai Cata SRL comunicata catre
ADI ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara prin care se comunica influenta in
valoarea tarifelor de contractare individuale ca urmare a cresterii CEC de la 30 la 80 lei/tona;
- Informarile nr. 762 si 764 din 19.03.2020 privind stadiul implementarii OUG nr.74/2018,
respectiv modificarea valorii contributiei economiei circulare pusa in aplicare prin HCJ
nr.12/23.01.2020;
- Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, actualizat în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 74/2018;
- statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor
judetul Hunedoara”;
In temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art.
140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243
alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea art.1 la HCL nr. 38/2020 privind acordarea unui mandat special
pentru aprobarea introducerii contribuției la economia circulară în tariful încasat de către operatorul de
salubrizare al comunei Santamaria-Orlea, astfel:
- art.1 va avea urmatorul continut: „Se aproba acordarea unui mandat special d-lui primar
Oprean Dumitru Ioan, reprezentantul UAT Comuna Santamaria-Orlea în adunarea generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem de Management Integrat al Deseurilor Judetul
Hunedoara, pentru aprobarea în cadrul acesteia, a introducerii contribuției la economia circulară, în
cuantum de 80 lei/tonă, respectiv 0,28 lei/persoană/lună în mediul rural şi 0,74 lei/persoană/lună în
mediul urban si 21,59 lei/tona/agenti economici, în tariful actual, aprobat în condiţiile legii şi încasat
de către operatorul de salubrizare al comunei Santamaria-Orlea pentru deşeurile preconizate a fi
elimiate prin depozitare.
Art. 2 Celelalte articole raman nemodificate.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara,
Secţia Contencios administrativ şi fiscal.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului
comunei Santamaria-Orlea, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare
al deşeurilor” Hunedoara, se va afisa la avizier si se va publica pe site-ul institutiei.

Santamaria-Orlea, la 29.05.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA
NALATAN ILIE ALIN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL UAT,
BULTEAN VASILE ALINEL

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis.
Total consilieri în funcţie: 13
Consilieri prezenţi: 13, Pentru: 13, Impotrivă: 0,Abţineri: 0

