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MINUTA 

încheiată azi, 15.07.2021, 

în urma dezbaterii publice care a avut loc în data de 13.07.2021  privind elaborarea Proiectului de
hotărâre referitor la aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul

economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport
cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor

municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba, în baza
Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.

61/18.04.2019.

La ședință au participat din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia: domnul Gabriel Codru
Pleșa – Primarul municipiului Alba Iulia, domnul Marius Filimon – viceprimarul Municipiului Alba
Iulia,  domnul Mihai Breaz – șef serviciu Administrarea Activităților Domeniului Public și Privat;
domnul Mircea Petrică –consilier Administrarea Activităților Domeniului Public și Privat, doamna
Simina  Plosca  -  consilier  juridic  Direcția  juridică,  administrație  publică  locală,  responsabilă  cu
Legea nr. 52/2003; din partea asociațiilor de proprietari au participat: domnul Cocan Gheorghe –
președinte la Asociația de proprietari Tolstoi, domnul Stelian Bordea – Asociația de proprietari nr.
50, d-na Pop Marinela – Administrator la asociația de proprietari Ampoi I și Ampoi II, domnul Vass
Iuliu – Președinte Asociația de proprietari Ampoi II, domnul Crăciunel Ion – Președinte Asociația
de proprietari Ampoi I, domnul Crișan Petru – Asociația nr. 13, Mitea Ioan – Asociația locatari
Brădișor,  domnul Anghel Ioan – Asociația de proprietari  nr.  36 și   alți  cetățeni ai  municipiului
printre care menționăm pe domnul Pasarea Cristian Gheorghe, domnul Aldea Dan Nicolae, domnul
Muntean Vasile, domnul Barbu Andrei, domnul Crișan Vasile, domnul Beleiu Gheorghe, Ciotlăuș
Conel,  doamna Sîlberg  Veronica;  au  mai  participat  domnul  Simion Constantin Adrian  consilier
județean,  domnul  Dodan Gheorghe  –  reprezentant  ADI  Salubris  și  domnul  Zoltan  Palhegyi  –
Director executiv  - Asociația Rer Vest S.A. și  S.C. Retim Ecologic Service S.A. 

Sedința  dezbaterii  publice  a  fost  condusă  de  domnul  Gabriel  Codru  Pleșa  –  Primarul
municipiului Alba Iulia.

Proiectul de hotârâre a fost supus dezbaterii publice potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003
privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de
către  operatorul  economic  delegat,  Asocierea  SC  RER  VEST  S.A./SC  RETIM  ECOLOGIC
SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și
transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului
Alba,  în  baza  Contractului  de  delegare  prin  concesiune  a  activității  de  colectare  și  transport  a
deșeurilor  nr.  61/18.04.2019.,  a  fost  afișat  la  sediul  Primăriei  municipiului  Alba  Iulia  conform
procesului  verbal  de  afișare  nr.  60495/2021,  a  fost  postat  pe  site-ul  autorității  publice,
www.apulum.ro, la secțiunea Consultare publică și a fost mediatizat în presa locală.

Etapa de consultare a populației s-a desfășurat în perioada 27.05.2021-12.07.2021.
Propunerile, sugestiile sau opiniile contribuabililor cu privire la acest proiect de hotărâre s-

au  putut  depune  în  scris  specificându-se  articolul  sau  articolele  din  proiect  la  care  se  referă,
menționându-se  data  trimiterii  și  datele  de  contact  ale  expeditorului,  la  sediul  Primăriei
Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moțiilor, nr. 5A, jud. Alba, camera 8 – Registratură în perioada

http://www.apulum.ro/


28.06.2021-12.07.2021, ora 16.00.
Se constată că în această perioada nu au existat în scris propuneri, sugestii sau opinii

din partea cetățenilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
În  cadrul   ședinței  de  dezbatere  publică  din  data  de  13.07.2021,  toți  participanții  și-au

prezentat  punctele  de  vedere   referitor  la  tarifele  de  colectare   a  deșeurilor  și  la  drepturile  și
obligațiile  operatorului  de  salubritate  prevăzute  în  contractul  de  delegare   prin  concesiune  a
activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019.

Dezbaterea publică poate fi vizualizată urmând linkul: 
https://www.facebook.com/primariaalbaiulia/videos/3984595501638756/
În cadrul ședinței din data 13.07.2021 s-au conluzionat următoarele: odată cu intrarea în

operare  a  noului  operator  de  salubritate,  colectarea  deșeurilor  se  va  face  separat:  rezidual  și
reciclabil;  tarifele pentru colectarea separată,  pentru colectarea deșeurilor  reziduale,  respectiv al
deșeurilor reciclabile propuse a fi adoptate sunt la același nivel anterior datei de 7 mai 2021, data
pornirii CEMID GALDA.

Tarife au fost stabilite ținându-se cont de următoarele aspecte:
-  atribuirea  de  către  Consiliul  Județean  Alba,  prin  licitație  publică,  a contractului  de

concesiune  nr.  3026/248/09.02.2021 având  ca  obiect  “Delegarea  prin  concesiune  a  operării
instalațiilor  de  gestionare  a  deșeurilor  municipale  realizate  în  cadrul  Proiectului  Sistem  de
Management  Integrat  al  Deșeurilor  în  județul  Alba  (Faza  1+Faza  2)”  cu  operatorul  economic
delegat,  Asocierea  S.C.  RER VEST S.A./S.C.  RETIM  ECOLOGIC  SERVICE  S.A.,  fapt  care
conduce la recalcularea tarifelor din art. 10 alin. (1) din contractul de delegare prin concesiune a
activității de colectare și transport a deșeurilor  nr. 61/18.04.2019, semnat de către A.D.I. Salubris
Alba,  cu  operatorul  economic  Asocierea  SC  RER  VEST  S.A./SC  RETIM  ECOLOGIC
SERVICE S.A. pentru Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba ;
      - includerea în tarif a valorii contribuției pe economia circulară pentru deșeurile municipale
și  similare destinate  a fi  eliminate  prin depozitare  (taxa de depozitare) pentru anul  2021 de 80
lei/tonă, stabilită conform OUG nr. 74/2018 care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul de mediu ;
       - modificarea contribuției ANRSC, cuprinsă la categoria cheltuieli cu protecția mediului,
care  reprezintă  0,12%  din  Veniturile  obținute  din  activitatea  de  salubrizare,  datorată  creșterii
acestora;

Prezenta Minută se va afișa  pe pagina de internet  www.apulum.ro,  secțiunea Consultare
publică precum și la avizierul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Primar
    Pleșa Gabriel Codru

Șef Serviciu 
Administrarea Activităților domneiului public și privat

Mihai Breaz

   Consilier 
Serviciul Administrarea Activităților domneiului public și privat

              Mircea Petrica

 
                  Consilier juridic, responsabil  cu Legea nr. 53/2003

 Simina Plosca
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