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H O T Ă R Â R E 

 

privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubrizare 

 pe raza comunei Hidiselu de Sus  

 

 

Având în vedere: 

- Adresa S.C. Compania Reosal S.A. cu nr. 162/10.01.2019, prin care solicita 

prelungirea contractului de delegare si ajustarea tarifelor; 

-  Expunerea de motive a primarului comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate cu nr.6036/21.11.2018 întocmit de catre dl Rogojan 

Daniel, inspector in cadrul Biroului Financiar Contabil; 

-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 339/2009 

incheiat intre S.C. COMPANIA REOSAL SA si Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara pe seama comunelor asociate, respectiv a comunei  Hidiselu de Sus; 

Tinand cont de prevederile: 

- Art. 17 alin. (1) lit. g) si h) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor; 

- Anexa nr. 5 din O.U.G.  nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- Art. 25 din H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

- Art. 7, art. 8 din Ordinul ANRSC cu nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 

specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- art. 21 lit. i) a Legii nr. 195/2006 privind descentralizarea serviciilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 6 lit. k) si a art. 8 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a 

localitatilor, republicata; 

- art. 43 alin. (2), alin. (4) si alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor de utilitate 

publica, referitor la sustinerea activitatii curente a operatorului de salubrizare;   

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) precum și ale art. 45 

alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare,  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T A R A S T E : 
  

Art.1. Se aproba practicarea de catre de S.C. Compania Reosal S.A., incepand 

cu 01.01.2019, a tarifelor pentru prestarea serviciilor de salubritate, dupa cum 

urmeaza: 

a) 20 lei, cu T.V.A inclus, per gospodarie, pentru un recipient cu capacitatea de 

120 litri, per luna. 

b) cresterea cu 15% a tarifelor aplicate institutiilor publice si agentilor 

economici, fara T.V.A.. 
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Art.2. Se aproba cuprinderea in tarifele de prestare a serviciului de salubrizare a 

contributiei pentru economia circulara, pentru deseurile municipale colectate si 

incredintate spre depozitare de operatorul licentiat S.C. Compania Reosal S.A. catre 

oricare unitate cu specializare in acest domeniu, la valoarea de 30 lei/tona + T.V.A., 

incepand cu luna ianuarie a anului 2019, aplicata astfel: 

  

Categorii de tarife, 

fara T.V.A. 

Tarif depozitare 

febr 2017, curs 

4,5 lei=1 euro 

Contributia la 

economia 

circulara 

Tarife aprobate cu 

01.01.2019, 

Curs 4,65 lei= 1 euro 

Deseuri menajere 15,13 6,45 24,34 

   Crestere 61 % 

 

Art.3. (1) Incepand cu 01.01.2019, se aproba facturarea lunara pe seama 

comunei Hidiselu de Sus, a contravalorii sacilor care vor fi acordati cetatenilor in 

vederea colectarii deseurilor reciclabile. 

(2) Numarul minim de saci care se va acorda lunar, va fi numarul contractelor 

de salubrizare active, incheiate intre detinatorii de deseuri de pe raza comunei Hidiselu 

de Sus si operatorul serviciului de salubrizare, in functie de frecventa colectarilor 

lunare. 

Art.4. Se aproba prelungirea duratei stipulata la Art. 5 din Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de salubrizare incheiat de catre S.C. Compania Reosal 

S.A. cu A.D.I. Reosal, pe seama comunei Hidiselu de Sus, cu o perioada de 5 ani, dar 

nu mai mult de intrarea in functiune a Sistemului de Management Integrat al 

Deseurilor Solide în judetul Bihor si aprobarea actului aditional la Contractul de 

delegare in acest sens. 

Art.5. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare incheiat intre S.C. COMPANIA REOSAL S.A. si 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pe seama comunelor asociate, respectiv a 

comunei  Hidiselu de Sus, pentru masurile stabilite prin prezenta hotarare. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează A.D.I. REOSAL. 

         Art.7. Prezenta hotarare se comunica cu : 

-    Institutia Prefectului – Judetului Bihor 

-    Primarul comunei Hidiselu de Sus  

-    Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL 

-    La dosar 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 

        Ioan Cuc                                                 p. SECRETAR 

                                                                            Emanuel Dringo 

 

 

 

Nr.11 

Hidiselu de Sus, 31 ianuarie 2019. 

 
Aceasta hotarare a fost adopta cu_13_voturi pentru,_0_voturi impotriva si_0_abtineri din numarul total de 13 consilieri 


