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HOTĂRÂREA NR.   176/2022
Privind însuşirea Raportului de specialitate privind analiza fundamentării

modificării nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L.
pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale și

reziduurilor prestată în cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor-
Leț și acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Covasna în

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară”Sistem Integrat
de Management al Deșeurilor în județul Covasna”

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de 15
decembrie  2022,  ședința  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
functie (13) din totalul de 17 consilieri aleşi.

Văzând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate,  avizul  comisiei  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economică-
solcială,  buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  servicii
publice şi comerţ, juridică şi pentru administraţia publică locală, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor  şi  libertăţilor  cetăţenilor,  cele  religioase şi  alte  drepturi,  pentru
turism şi  agrement,  protecţia  mediului,  agricultară  şi  silvicultură,  precum și  avizul  de
legalitate dat de secretarul general al orașului,

În conformitate cu: 
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind constatarea

îndeplinirii  condiţiilor  legale  de  constituirea  a Consiliului  Local  al  Oraşului  Covasna,
Judeţul Covasna;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;

-  Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  196/2005 privind  Fondul  pentru
mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

- Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilități Publice nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
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ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare
a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare;

- Art. 7 lit.  b) din  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer,
tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017;

- Art. 10 alin. (1) lit. b) și  art. 14 din  Contractul de asociere al Asociației de
dezvoltare  intercomunitară  ”Sistem  Integrat  de  Management  al  Deșeurilor  în
județul Covasna”;

- Art. 17 alin. (3) lit. e), coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct.
10  din  Statutul  Asociației  de  dezvoltare  intercomunitară  ”Sistem  Integrat  de
Management al Deșeurilor în județul Covasna”,

-  Hotărârea  Consiliului  local  al  orașului  Covasna nr.  124/2009 s-a  aprobat
asocierea orașului Covasna cu alte unități  administrativ-teritoriale în vederea înființării
Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
județul Covasna”.

Văzând adresa Asociației  de  dezvoltare  intercomunitară  ”Sistem  Integrat  de
Management  al  Deșeurilor  în  județul  Covasna”  nr.  515/24.11.2022,  înregistrată  la
Registratura Primăriei orașului Covasna sub nr. 18.340/24.11.2022,

Find îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,

În baza prevederilor art.129 lit. e) şi alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (1),  art. 140 alin.
(1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu votul “pentru” a  13 consilieri,  “împotriva” a - consilieri ,

Hotărăște:

Art.  1.  Se însuşeşte Raportul  de specialitate nr.  513/22.11.2022 privind analiza
fundamentării  modificării  tarifului  de depozitare propuse de S.C. ECO BIHOR S.R.L.
pentru  activitatea  de  eliminare,  prin  depozitare,  a  deșeurilor  reziduale  și  reziduurilor
prestată  în  cadrul  Centrului  de  Management  Integrat  al  Deșeurilor-Leț,  în  baza
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în
județul Covasna nr. 128/28.04.2017, realizat de Asociația de dezvoltare intercomunitară
”Sistem  Integrat  de  Management  al  Deșeurilor  în  județul  Covasna”  și  Fișele  de
fundamentare,  înaintate  prin  adresa  nr.  514/23.11.2022,  înregistrată  la  Registratura
Primăriei orașului Covasna sub nr. ad. 18.340/24.11.2022 , prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă tariful de depozitare în valoare de  127,11 lei/tonă, plus T.V.A
pentru  activitatea  de  transfer  și  eliminarea,  prin  depozitare,  a  deșeurilor  reziduale  și
reziduurilor.

Art.3. Se  aprobă  proiectul  Actului  adițional  nr.  9  la  Contractul  de  delegare  a
gestiunii  serviciului  de  transfer,  tratare  și  depozitare  deșeuri  în  județul  Covasna  nr.

2



128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevăzut în
anexa nr. 2.

Art.4.  Se  mandatează  domnul  Primar  Gyerő  József,  reprezentantul  orașului
Covasna  în  Adunarea  Generală  a  Asociației  de  dezvoltare  intercomunitară  ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea aprobării
tariful  de depozitare și  a adoptării  Actului  adițional nr.  9 la  Contractul  de delegare a
gestiunii  serviciului  de  transfer,  tratare  și  depozitare  deșeuri  în  județul  Covasna  nr.
128/28.04.2017, în forma prevăzută în anexa nr. 2.

Art.5.  Se mandatează judeţul Covasna prin reprezentantul său legal să semneze
Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017 în numele și pe seama orașului
Covasna.

Art.6. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul

orașului Covasna și persoana arătată în art. 4.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,
          VATÁNY FERENC                   SECRETAR GENERAL
                                                                                    AL ORAȘULUI COVASNA,

       VASILICA ENEA
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