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ROMÂNIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA 

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100 

E-mail primaria.balsa@yahoo.com 

HOTĂRÂREA NR. 6/2021   
privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 

3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și  transfer actualizate 

 

Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 

26 februarie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/27/05.02.2021, la proiectul de hotărâre 

nr. 7/05.02.2021, prin care se propune aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de 

salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și  

transfer actualizate, conform Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/22.12.2020; 

- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil nr. 2055/28/05.02.2021, și Avizul 

favorabil nr. 2055/39/18.02.2021 al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activități economico – 

financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială, din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balșa; 

- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 238/22.12.2020 privind aprobarea modificării 

tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul Hunedoara și a 

încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de 

operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, județul 

Hunedoara; 

- Raportul nr. 122/22.01.2021 al comisiei de analiză a tarifelor totale actualizate cu includerea 

tarifelor de la C.M.I.D. Bârcea Mare, constituită în cadrul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, în baza Deciziei 

Directorului Executiv nr. 3/19.01.2021; 

- Solicitarea A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara exprimata prin Ordinea de zi nr. 233/05.02.2021, a ședinței 

A.G.A. convocată în data de 12.02.2021; 

- Cererea operatorului de colectare și transport desemnat în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, 

S.C. BRAI CATA S.R.L., nr. 62/18.01.2021, înregistrată la A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara cu nr. 

83/19.01.2021, formulată în temeiul disp. art. 10, alin. 3 din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/27.11.2018 și 

Fundamentarea costurilor C.M.I.D. și Transfer anexate; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara” , astfel cum a fost modificat și completat; 

- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de 

management al deșeurilor în județul Hunedoara" semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D.-Hunedoara;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare;  

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților;  

- Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților 

administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 
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În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), art. 139, 

alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

                 

Art.1. Se aprobă tarifele finale aplicate în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare din 

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare și încasate de către operatorul S.C. BRAI CATA S.R.L., 

incluzând costurile C.M.I.D. și transfer actualizate, după cum urmează : 

 

- Tarif populație urban : 9,18 lei + TVA/pers/lună ( 5,69 lei + 3,49 lei costuri CMID); 

 

- Tarif populație rural : 4,48 lei + TVA /pers/lună ( 2,91 lei + 1,57 lei costuri CMID); 

 

- Tarif agenți economici și instituții publice : 283,83 lei + TVA/tonă ( 169,75 lei + 114,08 lei 

costuri CMID) - tarif total ( lei/mc) agenți economici 99,34 lei.  

 

Art.2. Se mandatează domnul Jude Traian Felician, având funcția de primar al comunei Balșa, 

să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara”, cele aprobate prin prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituției Prefectului-județul Hunedoara;  

- Primarului comunei Balșa;  

- Compartimentului administrativ financiar-contabil; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

județul Hunedoara” ;  

- Se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

  

Balșa la 26 februarie 2021 

 

 

  Președinte de ședință                                                                                Contrasemnează,  

        Murg Roman                                                                                       Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                                              Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară, din data de 26 februarie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și .......voturi ,,împotrivă”. 

 

 


