
       

 
ROMANIA        Cu sediul in Martinesti,nr.15 

JUDEȚUL HUNEDOARA      Nr. telefon : 0254246310 
COMUNA MĂRTINEȘTI                                                  Nr. fax : 0254246468 

PRIMAR                                                                               Cod fiscal 4521362 

 
 

   

 

PROIECT HOTĂRÂRE NR.10  /2021 

 

privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în  

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile 

 Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare și transfer 

actualizate 

 

 

 

Primarul comunei Martinesti,judetul Hunedoara, 

 

 

  Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.10/26.03.2021  al primarului comunei Martinesti  din 

care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea 

tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 

Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile Centrului de Management Integrat al 

Deseurilor Bârcea Mare și transfer actualizate; 

 -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 Centrul de Management Integrat al 

Deșeurilor Bârcea Mare constituită în cadrul Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara în 

baza Deciziei Directorului Executiv nr.3/19.01.2021. 

- Solicitarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 

Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara exprimata prin adresa nr.311/2021 si 

inregistrata la sediul Primariei comunei Martinesti sub nr.376/19.02.2021 

- 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 dispispozitiilor 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 Centrului de Management Integrat 

al Deșeurilor și Transfer, 



          - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor judetul 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 Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a 

Deseurilor judetul Hunedoara;  

        - prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

        - prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

        - prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

         -prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

         -prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

În temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”i” si lit.”n”,art.136,al.1,  

precum si art.139 alin. 3 lit.”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

 

 

                                                          HOTARASTE: 

 

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 Centrului de Management 

Integrat al Deșeurilor și transfer actualizate, după cum urmează : 

− Tarif populație urban : 9,18 lei + TVA/persoana/lună    - 5,69 lei + 3,49 lei 

costuri CMID 

− Tarif populație rural : 4,48 lei + TVA/persoana/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  agenți economici si institutii publice - 99,34 lei/mc +TVA  
         Art.2 - Se mandatează domnul Oprinescu Sorin, Viceprimarul comunei 

Martinesti, să voteze în cadrul ședintei Adunării Generale a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul 

Hunedoara cele aprobate prin prezenta hotărâre. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara 

- Primarului comunei Martinesti 



- Viceprimarului comunei Martinesti 

- Compartimentului financiar -contabil 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor județul Hunedoara”. 

 

  

 

            

 

             Inițiator,                                                    Avizat pentru legalitate, 

         Primar,                                                           Secretar General, 

              Botescu Adinel Ioan                                           Ghilea Bran Calin Paul 
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Nr.10/26.03.2021   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de 

salubrizare în  

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile 

 Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare și transfer actualizate 

 

 

         Prin Hotararea Consiliului local nr.49/2018 s-a aprobat insușirea contractului de 

achiziție publică având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona 

de colectare 3 Centru/Bârcea Mare constând în: colectarea separată și transportul separat 

al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare din cadrul proiectului ”Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara”. 

Consiliului Județean Hunedoara prin Hotărârea nr.238/22.12.2020 a aprobat 

modificarea tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, 

județul Hunedoara și incheierea 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 

 Prin adresa nr.138/25.01.2021, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

”Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara”,transmite Ordinea de 

zi si materialele aferente Sedintei AGA - pentru aprobarea tarifelor finale prestate a 

serviciului de salubrizare  in zonele de colectare 1 Brad, 2 Hateg si 3 Centru/Barcea 

Mare, incluzand costurile C.M.I.D. Barcea Mare si transfer modificate in baza Hotararii 

Consiliului Judetean nr. 238/2020. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistem Integrat al Deseurilor din 

Judetul Hunedoara″,  prin adresa cu nr.311/18.02.2021, inregistrata la Primaria comunei 

Martinesti  sub nr.376/19.02.2021, arata ca ,atat prima convocare a sedintei Adunarii 

Generale din data de 29.01.2021cat si a doua convocare din data de 12.02.2021,in regim 

online,nu au intrunit criteriile necesare pentru a fi declarate statutare, motiv pentru care 

solicita emiterea Hotararilor necesare privind acoordarea mandatului special,deoarece in 

lipsa acestora nu poate fi adoptata Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de aprobare 

a tarifelor finale actualizate cu influenta CMID. 

  Din Raportul comisiei de analiza a tarifelor totale actualizate cu includerea 

tarifelor de la CMID Barcea Mare nr.122/22.01.2021 a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor in Judetul Hunedoara 

reiese ca  tarifele totale percepute de catre SC BRAI CATA SRL-operatorul de colectare 

pentru zonele 1 Brad, 2 Hateg si 3 Centru care contin activitatile de colectare si transport, 

transfer, sortare, tratare mecano+biologica (TMB ) si depozitare sunt corect 

fundamentate, fiind sub pragul maximal.   
 



Avand in vedere: 

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

cu includerea tarifelor de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare 

constituită în cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 

Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara în baza Deciziei Directorului Executiv 

nr.3/19.01.2021. 

- Solicitarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de 

Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara exprimata prin adresa nr.311/2021 si 

inregistrata la Primaria comunei Martinesti sub nr.376/19.02.2021, 

- 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 dispispozitiilor 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 

Centrului de Management Integrat al Deșeurilor și Transfer, 

          - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor judetul 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 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor 

judetul Hunedoara;  

        - prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

        - prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

        - prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

         -prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

         -prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor 129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”i” si lit.”n”, precum si art.139 
alin. 3 lit.”d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
   

Supun comisiilor de specialitate si plenului Consiliului local aprobarea proiectul de 

hotarare privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona 

de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  incluzând costurile Centrului de Management 

Integrat al Deseurilor Bârcea Mare și transfer actualizate. 

 
 

 

PRIMAR, 

Botescu Adinel Ioan 
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Nr.36/3/26.03.2021 

 

ANUNȚ 

 

 

Primarul  comunei Martinesti,domnul Botescu Adinel Ioan, în şedința de 

Consiliu local, va supune spre analiză și aprobare domnilor consilieri 

proiectul de hotărâre  privind aprobarea tarifelor finale de prestare a 

serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  

incluzând costurile Centrului de Management Integrat al Deseurilor 

Bârcea Mare și transfer actualizate 

 

 

 Alăturat afișăm spre consultarea publicului Proiectul de hotărâre  și 

referatul de aprobare  a primarului comunei Martinesti. 

          Termenul limită de primire propuneri și sesizări este data de 

06.04.2021   , persoană de contact fiind  doamna Zudor Emese  , luni - vineri 

între orele 800 - 1300. 

 

 

Primar,  

Botescu Adinel Ioan 

 

 

 

 
 



ROMANIA        Cu sediul in Martinesti,nr.15 

JUDEȚUL HUNEDOARA      Nr. telefon : 0254246310 
COMUNA MĂRTINEȘTI                                                  Nr. fax : 0254246468 

PRIMAR                                                                               Cod fiscal 4521362 

 
 

  
Nr. 36/4/26.03.2021    

PROCES –VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi 26.03.2021, cu ocazia afișării la sediul Consiliului 

Local Martinesti a anunțului și consultarea publicului, Proiectul de hotărâre 

nr.10/26.03.2021 și referatul de aprobare nr.10/26.03.2021 a Primarului 

comunei Martinesti privind privind aprobarea tarifelor finale de prestare 

a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare  

incluzând costurile Centrului de Management Integrat al Deseurilor 

Bârcea Mare și transfer actualizate 

 

 

 

            Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

 

             

Primar, 

Botescu Adinel Ioan 

 

 

 

 
 


