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JUDETUL ALBA 

MUNICIPIUL ALBA IULIA 

PRIMAR  
 

  

PROIECT   DE   HOTARARE 

privind modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, respectiv, 

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale nesortate din aria administrativa 

a municipiului Alba Iulia 
 

 

 Primarul municipiului Alba Iulia; 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59409/06.06.2019 al  Serviciului administrarea 

activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia ;  

In conformitate cu prevederile Art.6. alin.(1), lit.l) din Legea nr 101/2006, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

Prevederile Art.15,alin.(1),lit.b) din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificarea a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului 

de salubrizare a localitatilor ; 

Solicitarea SC Polaris M Holding SRL Constanta cu nr. 56674/2019 privind modificarea 

tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare ;     

În temeiul prevederilor art. 36 (9) , ale art. 45 (3) si ale art. 115 (1) lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publică locală, republicata,cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

Propun Consiliului Local sa adopte prezenta : 
 

HOTARARE: 

 

 

Art. 1. Aproba  modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, 

respectiv,  

 colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale nesortate din aria administrativa 

a  municipiului Alba Iulia, dupa cum urmeaza : 

1. Colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale nesortate de la 

persoane fizice, asociatii de proprietari la depozitul ecologic Polaris Mediu din 

municipiul Tg. Jiu : tarif actual - 7,707 lei/pers./luna, fara TVA – tarif propus – 9,974 

lei/pers/luna, fara TVA ; 

2. Colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale nesortate de la 

agenti economici si institutii publice  la depozitul ecologic Polaris Mediu din 

municipiul Tg. Jiu tarif actual – 111,060 lei/mc, fara TVA – tarif propus – 139,77 

lei/mc, fara TVA ; 

3. Precolectat, colectat,transportat deseuri stradale  la depozitul ecologic Polaris Mediu 

din municipiul Tg. Jiu :tarif actual – 0,8164 lei/100 mp, fara TVA – tarif propus – 

1,029lei/100 mp, fara TVA ; 

4. Precolectat, colectat, transportat deseuri din rampe necontrolate la depozitul ecologic 

Polaris Mediu din municipiul Tg. Jiu  tarif actual – 102,556 lei/mc, fara TVA – tarif 

propus – 126,438 lei/mc, fara TVA 



Art.2. Aproba incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr. 69525/2013 

incheiat intre Municipiul Alba Iulia si SC Polaris M Holding SRL Constanta în forma prezentata în 

anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre; 

Art.3. Imputerniceste pe Primarul municipiului Alba Iulia, in calitate de reprezentant legal al 

municipiului Alba Iulia, sa semneze Actul aditional; 

Art.4. Hotararea poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 legea 

contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Art.5. Serviciul administrarea activitatilor domeniului public din subordinea Consiliului 

local al municipiului Alba Iulia va duce la indeplinire sarcinile din prezenta hotarare. 

Art.6. Hotărârea se comunică: 

• Primarului municipiului Alba Iulia, 

• Institutiei Prefectului - judetul Alba, 

• Serviciului administrarea activitatilor domeniului public, 

• Direcţiei cheltuieli, 

• SC Polaris M Holding SRL Constanta. 

 

 

 

                                                                                   Alba Iulia la  06.06. 2019 

 
 

                          INITIATOR,                                                              

                          p.  PRIMAR,                                                            

                        VICEPRIMAR                                                     

                         PAUL VOICU 

 

 


