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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 138 

din 1 noiembrie 2017 
 

Privind aprobarea contractului de servicii de salubrizare menajeră, a tarifelor si taxelor speciale si a 
Regulamentului serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Tureni. 

 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judeţul Cluj , întrunit în şedinţa de lucru extraordinară din data de 
01.11.2017 ; 

Analizând:  
- H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 90 din 18 mai 2017 privind aprobarea caietului de sarcini, a proiectului 

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Comunei Tureni 
- Procesul verbal încheiat de Comisia de evaluare pentru atribuirea contractului de delegare de 

servicii de salubrizare, numita prin Dispozitia 296 din 31.10.2017 
    

În conformitate cu prevederile :  
- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările 

ulterioare 
- Legea nr. 101 / 2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 

ulterioare 
- Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 

pupulaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord cadru din 
Legea nr. 98/2016; 

- Ordinul 22 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.   

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 7546 din 27.10.2017 al Birou Financiar Contabil, Achizitii 
Publice Si Arhivă;  
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

 
H O T Ă R Â R E :  

 
            Art. 1. Se aprobă contractul de servicii de salubrizare menajeră pe raza Comunei Tureni .  
 Art. 2. Se apoba tariful de 10.44 lei +TVA /persoana/ luna pentru colectarea si transportul  deseurilor 
menajere de la persone fizice , in cazul incheierii contractului de salubritate individual sau cu Comuna Tureni. 

Art. 3. Se apoba tariful de 86,23 lei +TVA /mc pentru colectarea si transportul  deseurilor menajere de 
la persoane juridice si institutii publice, in cazul incheierii contractelor de salubritate individuale cu operatorul 
de servicii. 



Art. 4. (a) Se aproba obligativitatea incheierii contractelor de servicii de salubritate pentru toate 
persoane fizice si juridice de pe raza Comunei Tureni.  

 (b) Pentru imobilele de pe raza Comunei Tureni, unde nu locuieste permanent nici o persoana, 
este obligatoriu incheierea unui contract pentru prestarea de sarvicii de salubrizare pentru o persoana.  

 (c) Pentru cetatenii care locuiesc pe strazi unde operatorul serviciului de salubritate nu are acces, 
este obligatoriu sa-si aduca in ziua colectarii deseurilor menajere, la drumul de acces. 

Art. 5. Se aproba taxa speciala în cazul persoanelor fizice si persoane juridice fără contract  in cuantum 
egală cu dublul tarifului de salubrizare pe persoană/lună.  

Art. 6. Preţul contractului, rămâne nemodificat, timp de 2 ani, dacă nu intervin taxe suplimentare sub 
forma de costuri, ce se suportă de către delegat, stabilite prin acte normative aplicabile, în vigoare. Ajustarea şi 
modificarea taxei speciale şi a tarifului de salubrizare sunt supuse aprobării Consiliului Local, cu respectarea 
Ordinului ANRSC nr. 109/2007. 

Art. 7. (a) Operatorul serviciului de salubrizare din Comuna Tureni va comunica primăriei Comunei 
Tureni , până la ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări 
servicii de salubrizare, în vederea institurii pe seama acestora a taxei speciale de salubrizare, urmând ca 
decontarea să se efectueze direct din bugetul local în baza facturii emise în acest sens de către operator.  

 (b) Deasemenea operatorul va comunica lista utilizatorilor cu care a denunţat în mod unilateral 
contractul de prestări servicii publice de salubrizare, ca sancţiune pentru neeexecutarea obligaţiilor se platăse  
amenda contraventionla in cuantum de 500 lei , in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 
101/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art. 8. Se aproba Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul Comunei Tureni, conform Anexei, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.9 . Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tureni, BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ.  

Art.10. Prin intermediul secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul 
prevăzut de lege către :             

            -  Instituţia Prefectului Judetului Cluj,       
            -  Primarul comunei Tureni ,  

        - BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ 
  - Publicat pe site-ul primăriei 

  
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MOROVAN VASILE                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          10   
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 


