ROMÂNIA
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Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor însuşite în Contractul de delegarea prin concesiune a
gestiuni activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul
Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.I.D. Frăţeşti

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu
nr.24.553/16.06.2016;
-raportul de specialitate al Serviciului Administrare şi Monitorizare Servicii de
Utilitate Publică, înregistrat cu nr.24.554/16.06.2016;
-raportul de specialitate al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu,
înregistrat cu nr.15.346/CJ/16.06.2016;
-adresa nr.355/02.06.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Management Eficient pentru un Judeţ Curat";

-raportul comisiei pentru administraţie publică, juridic şi de disciplină;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
-raportul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială;
-prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor, actualizată, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, privind serviciului de salubrizare a localităţilor şi

ale Hotărârii Consiliului Local nr.144/24.04.2008 privind dobândirea calităţii de
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un
Judeţ Curat".
în temeiul art.36 alin.(2), lit.„d", alin.(6), lit.„a", pct.14 şi art.45, alin.(2), lit.„c" din
Legea nr.215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru activităţile de colectare şi transport deşeuri
municipale, după cum urmează:
Tarif mediu urban - lei/persoană/lună - 6,20 lei;
Tarif agenţi economici şi instituţii publice - lei/tonă -159,79 lei.
Art.2. Contractul de salubritate aflat în derulare îşi încetează aplicabilitate parţial,
pentru activităţile de colectare şi transport deşeuri şi va deveni operaţional Contractul
de delegare prin concesiune a gestiuni activităţii de colectare şi transport a deşeurilor
municipale în Judeţul Giurgiu - Zona de colectare 1 C.M.I.D. Fărteşti - Contractul
nr.352/ADI/01.06.2016, înregistrat cu nr.328/GIREXIM/01.06.2016, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă ca difereţele nefavorabile să fie suportate din bugetul local,
pentru situaţia în care sumele rezultate din taxa de habitat nu acoperă valoarea noilor
tarife aprobate la art.1.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţului Giurgiu

în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate
Publică, Direcţiei Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Giurgiu, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu şi Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Judeţ Curat".
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.24553/16.06.2016.

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere adresa nr. 355/02.06.2016, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, Management Eficient pentru un Judeţ Curat, privind procedura

de atribuire a Delegării de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si
transport deşeuri in judeţul Giurgiu, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu
următoarea titulatură:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor insusite in
Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de
colectare si transport deşeuri municipale in judeţul Giurgiu Zona de colectare 1 C.M.I.D. Frăţeşti"
Direcţia Servicii Publice prin Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii de
Utilitate Publică, va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre,
pe care le va susţine în faţa Consiliului Local.

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Serviciul Administrare si Monitorizare Servicii
de Utilitate Publica
Nr. 24909/21.06.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
I.TEMEIUL DE FAPT
Prin Expunerea de Motive nr.24907/21.06.2016, Primarul Municipiului Giurgiu, a
iniţiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţii de colectare si transport deşeuri municipale în
judeţul Giurgiu • Zona de colectare 1- C.M.I.D Frăţeşti în vederea dezbaterii şi
aprobării sale în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.
II.TEMEIUL DE DREPT
Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată, privind Admnistraţia Publică
Locală, Direcţia Servicii Publice, a analizat şi elaborat prezentul raport în termenul
prevăzut de lege.

III.ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Având in vedere adresa nr.327/17.06.2016 a S.C. Girexim Universal S.A. , privind
solicitarea de aprobare a contractului nr. 352ADI/01.06.2016, respectiv 328/Girexim Universal
S.A./01.06.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare si transport
a deşeurilor municipale in Judeţul Giurgiu-Zona de colectare 1 C.M.I.D. Frăţeşti.
In Zona de colectare 1- CM.ID. Frăţeşti este inclus Municipiul Giurgiu.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE
Proiectul de Hotărâre are ca temei special de drept prevederile Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor actualizata, ale Legii nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice actualizata si Hotărârea Consiliului Local nr.
144/24.04.2008 privind dobândirea calităţii de membru al A.D.I.,, Management Eficient
pentru un Judeţ Curat".

V. CONCLUZII SI PROPUNERI
Proiectul de Hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru
care propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului Local.
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