
RO M AN IA 
JUD EŢUL TIM IŞ 
CO M U N A  JEBEL 
CO NSILIUL LO CAL

H O TA R A R EA  NR.4 
din 16.02.2018

privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
Consiliul local al com unei Jebel,intrunit in şedinţa din data de 16.02.2018 
Având in vedere adresa AD ID Tim iş cu nr.2356/14.12.2017 si referatul D l.prim ar Dr.Bociu 

Sabin cu nr.301/07.02.2018,in  care propune instituirea taxei speciale de salubrizare.
Având in vedere:
-Docum entul de poziţie privind m odul de im plem entare a proiectului” Sistem  integrat de 

m anagem ent al deşeurilor in judeţul T im is”semnat de m em brii AD ID Timiş.
-Statutul AD ID Tim iş
-H otararea AD ID Tim iş nr.3/04.08.2017 prin care s-a aprobat Contractul de Delegare prin 

concesiune a getiunii activitatii de colectare si transport al deşeurilor com unei in Zona 3,judeţul 
T im iş,din cadrul proiectului “ Sistem  Integrat de M anagem ent al D eşeurilor in judeţul T im iş” si 
im plicit,tariful de colectare a deşeurilor in Zona 3

-H otararea Consiliului Local al com unei Jebel n r.46 /31.07.2017 prin care s-a aprobat 
Contractul de D elegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport al deşeurilor 
comunei in Zona3,judeţul T im iş,din cadrul proiectului” Sistem integrat de M anagem ent al D eşeurilor 
in judeţul T im iş” si im plicit,tariful de colectare a deşeurilor in Zona 3.

Tinand cont de prevederile legale in m aterie,respectiv:
-Prevederile Legii n r.51/2006 a serviciilor com unitare de utilitati publice,cu m odificările si 

com pletările ulterioare.
-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor,cu m odificările si 

com pletările ulterioare-art.26
-Prevederiler O rdinului A N RSC nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulam entului- 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor,
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale art.30
-Prevederile O rdinului A N RSC nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea N orm elor

m etodologice de stabilire,ajustare sau m odificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului 
de salubrizare a localitatilor.

-Prevederile Legii n r .2 1 1/2011,privind regim ul deşeurilor,
Având in vedere avizele favorabile ale com isiilor de specialitate
In tem eiul prevederilor art.36 alin.4 lit.c), pct. 14,art.45 alin .l lit.c si ale art.l 15 a lin .l lit.b din 

Legea nr.215/2001 privind adm inistraţia publica locala .republicate,u m odificările si com pletările 
ulterioare cu 11 voturi pentru -__abţineri__ -___ im potriva

H O TĂ RĂ ŞTE

A rt.l.S e  aproba instituirea taxei speciale de salubrizare in sarcina persoanelor care 
beneficiaza de serviciile de colectare si transport al deşeurilor com unei Jebel prestate de operatorul 
ASOCIEREA BR A I-C A TA  SRL-LIBRO  EV EN T SRL



A rt.2 .O bligaţia de a plaţi taxa speciala de salubrizare revine fiecărei persoane fizice si fiecărei 
persoane jurid ice  care nu a incheiat contractul pentru colectarea si transportul deşeurilor cu 
operatorul A SO C IER EA  BR A I-CA TA  SRL-LIBRO EV EN T SRL -d e leg a t in cadrul Contractului 
de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport al deşeurilor comunei in 
Zona 3,judeţu l T im iş sau al căror contract a fost reziliat ca urm are a neplăţii serviciului de 
salubrizare.Pentru utilizatorii,persoane fizice si persoane jurid ice,care au incheiat contracte cu 
operatorul A SO C IER EA  BR A I-C A TA  SRL-LIBRO  EV EN T SRL m ai târziu,obligaţia plaţii taxei de 
salubrizare inceteaza incepand cu data de 1 a lunii urm atoare celei in care utilizatorul a incheiat 
contract cu operatorul.

A rt.3.A vând in vedere prevederile Actului Adiţional n r .1/14.11.2017 la contractul de 
delegare nr. 1792/28.09.2017

3.1.Pentru perioada cuprinsa intre data de incepere a contractului si data de 1 ianuarie 2019 
taxa speciala de salubrizare este de:

a) pentru persoane fizice 7 lei+TV A /persoana/luna
b)pentru operatori(agenti) econom ici si institutii publice 328,10 lei/tona+TV A
3.2.Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decem brie 2019 taxa speciala de salubrizare este de:
a) pentru persoane fizice 7 lei+TV A /persoana/luna
b)pentru operatori(agenti) econom ici si institutii publice 328,10 lei/tona+TVA
A rt.4 .D econtarea tarifului de salubrizare către operator din taxa speciala se face pe baza 

facturii em ise de operator,term enul de plata fiind de 30 zile de la data prim irii facturii de către UAT
A rt.5.Având in vedere prevederile Actului Adiţional nr. 1/14.11.2017 la contractul de 

delegare nr. 1792/28.09.2017
A rt.5.1 Pentru perioada cuprinsa intre data de incepre a contractului si data de 1 ianuarie 

2019 se aproba tariful de 310,36 lei/tona+TV A ,pentru activitatile de colectarea ocazionala(colectarea 
deşeurilor de la festivaluri,concerte,tirguri,cam pinguri si alte situatii sau localitati sim ilare)si servicii 
suplim entare de ridicare a deşeurilor de pe dom eniul public de către operator(deseuri depozitate- 
abandonate in locuri neperm ise).acestea urm ând a fi achitate din (fondul/bugetul) Prim ăriei comunei 
Jebel ,in vederea facturarii urm ând a se lua in considerare,in funcţie de fracţia colectata(deseuri 
reziduale reciclabile),com poziţia si densitatile de deşeuri prezentate in caietul de sarcini

5.2 Pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decem brie 2019 se aproba/m entine tariful m entionat 
in Contractul n r . l792/28.09.2017,cuprins in Oferta D elegatului,potrivit Raportului procedurii 
n r.l 345/24/07.2017,respectiv de 328,1 Olei/tona+TVA,pentru activitatile de colectarea 
ocazionala(colectarea deşeurilor de la festivaluri,concerte,tirguri,cam pinguri si alte situatii sau 
localitati sim ilare)si servicii suplim entare de ridicare a deşeurilor de pe dom eniul public de către 
operator(deşeuri depozitate-abandonate in locuri neperm ise),acestea urm ând a fi achitate din 
(fondul/bugetul) Prim ăriei com unei Jebel,in vederea facturarii urm ând a se lua in considerare,in 
funcţie de fracţia colectata(deşeuri reziduale reciclabile),com poziţia si densitatile de deşeuri 
prezentate in caietul de sarcini

A rt.6 D irecţia econom ica/D ep.Econom ic/F inanciar din cadrul aparatului de specialitate al 
Prim arului va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 

A rt.7.Prezenta hotarare s-a redactat in 5 exem plare 
7.1 .Prezenta hotarare se comunica:
-Prefectului Judeţului Tim iş 
-Prim arului com unei Jebel
-D epartam entului/Serviciului B uget,F inante(C ontabilitate/Im pozite/Taxe 
-ADID Tim iş
-Cetatenilor com unei prin afişare


