
             ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

            privind ajustarea/modificarea tarifului pentru colectarea, transportul și depozitarea deseurilor
menajere din municipiul Caransebes,

    Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară  in data de 28.12.2022,
 Având  în  vedere  Proiectul  de  hotărâre nr.  34665/12.12.2021  și  Referatul  de  aprobare
nr.34664/12.12.2021  ale Primarului municipiului Caransebes, Avizul nr. 240/28.12.2022 al Comisiei de
specialitate nr.3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi turism, Raportul nr. 32093/ 10.11.2022 al
Directiei Economice  si  Raportul nr. 32089/10.11.2022 al Compartimentului monitorizare servicii  de utilitate
publica, Cererea nr. 29608/128/18.10.2022 a SC TRANSAL URBIS SRL,Fisa de fundamentare nr.30255/134/2022
pentru ajustarea  tarifului la de colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale din deseurile
municipale, Memoriul tehnico -economic nr.29609/129 din 18.10.2022 intocmit de SC TRANSAL URBIS SRL,
   Vazand  prevederile  Legii  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilitati  publice  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, art.6, alin.1, lit.k, art.26, alin.5 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, OUG. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de  ambalaje,  OUG  196/2005  privind  Fondul  pentru  mediu  si  Ordinul  ANRSC
nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire ajustare sau modificare a tarifelor  pentru
activitatile de salubrizare precum si de calculare tarifelor / taxelor dinstincte pentru gestionarea deseurilor si a
taxelor de salubrizare,  
 Avand  in  vedere  conttractul  de  concesiune  a  serviciului  public  de  salubrizare  din  municipiul  Caransebes
nr.18653/27.09.2007 incheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL, 
     Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
   In temeiul art.129, alin.1, alin.2, lit.d), alin.7, lit.n), art.139, alin.(3),lit.c), art.196, alin.(1), lit.a) din
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile și completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE:

   Art.1. Se aprobă  ajustarea/modificarea  tarifului  pentru  colectarea,  transportul  și  depozitarea
deseurilor menajere din municipiul Caransebes, astfel:
-  persoane fizice și asociatii de proprietari/locatari: 18  lei/ +TVA /persoana/luna.

-  persoane juridice: 160 lei + TVA/ mc/luna. 

     Art.2.  In cazul nerespectarii prevederilor legale privind colectarea separata a deseurilor,  de catre 
persoanele fizice și juridice, se va aplica o majorare de 50% la tarifele aprobate.
  Art.  3  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş prin
SC TRANSAL URBIS SRL.

    Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.197, alin.(1), alin.
(2) si alin.(4), art.199, alin.(1) si (2), art.243, alin.(1), lit.e)  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Economica;
- Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publica;
- SC TRANSAL URBIS SRL;



- Compartimentul Audit Intern;             
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                               L.S. Consilier, Lazar Todorescu 

 
 CARANSEBEŞ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

Data 28.12.2022                                                  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Nr.                                                                                                CARANSEBEŞ

           A.B./V.D.                                                                                          Ana Bratu
Exp.7.                                                           


