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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.26/2020 
privind aprobarea tarifului reprezentând contravaloarea serviciilor  

de salubrizare de pe raza comunei Mihalț  
 
               Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară cu 
convocare de îndată în data de 30 aprilie 2020; 
               Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.2720/2020, inițiat de primarul 
comunei Mihalț, prin care se propune aprobarea tarifului reprezentând contravaloarea serviciilor 
de salubrizare de pe raza comunei Mihalț; 
            Având în vedere : 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Mihalț, înregistrat sub nr.2721/2020 și Raportul 

de specialitate nr. 2722/2020, întocmit de către Birou buget finanțe, impozite și taxe 
contabilitate; 

- Necesitatea luării imediate a unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de 
salubrizare al Comunei Mihalț; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihalț; 
- HCL Mihalț nr.7/2019 privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care 

beneficiază utilizatorii din comuna Mihalț și stabilirea sancțiunilor în cazul nerespectării 
obligației de colectare separată a deșeurilor pe teritoriul comunei Mihalț; 

- Comunicarea noilor tarife, prin adresa nr.1568/2020, propuse de către operatorul de 
salubrizare, ca urmare a obligativității aplicării prevederilor OUG nr.74/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;  

- Majorarea contribuției pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, 
administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări 
destinate a fi eliminate prin depozitare de la 30 lei/tonă la 80 lei/tonă, conform art.9 alin.(1) 
lit.c) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;      

               Potrivit prevederilor: 
- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată; 
- art. 25 și art. 26 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; 
- art. 59 din legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor ; 
- art.90 lit. f) din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordonanței de Urgență nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 

privind regimul deșeurilor, Legii nr.249/2015 privind modalitățile de gestionare a ambalajelor 
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și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul de mediu; 

- art.148 lit. q) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 

- art.221 din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; 
                   În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 
 

             Art.1. Se aprobă tarifele practicate de către operatorul economic de pe raza administrativă 
a comunei Mihalț, reprezentând contravaloarea serviciilor privind colectarea și transportul 
deșeurilor municipale, după cum urmează: 

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale nesortate de la persoane 
fizice, asociații de locatari : 11,65 lei/pers./lună, fără TVA, respectiv 13,86 lei/pers./lună, 
cu TVA; 

b) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale nesortate de la agenții 
economici și instituții publice : 184,19 lei/mc, fără TVA, respectiv 219,19 lei/mc cu 
TVA; 

            Art.2. Se aprobă subvenționarea din bugetul local al comunei Mihalț a diferenței dintre 
costul serviciului de salubrizare în cazul persoanelor fizice din comuna Mihalț, utilizatori ai 
serviciului public de salubrizare, pentru prestațiile de care beneficiază individual, și taxa de 
salubrizare prevăzută în HCL Mihalț nr.7/2019. 
             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul 
buget finanțe, impozite și taxe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
comunei Mihalț și operatorul serviciului de salubrizare. 
             Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ, 
conform legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
              Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Mihalț 
- Biroului buget finanțe impozite și taxe contabilitate 
- Instituției prefectului – județul Alba 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 62% din numărul 
consilierilor în funcție (67%  din numărul consilierilor prezenți). 
 

                                                                                                      Mihalț, la 30 aprilie 2020 
 
              Președinte de ședință,                                               Contrasemnează secretar, 
           Consilier – Petru Comșa                                                  Mariana Salcău 


