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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către 

operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.  
în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor 
municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba, în baza contractului de 

delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019 

 
Având în vedere prevederile legale : 

 - art. 136 alin.  (8), litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

 Cunoscând  faptul că : 
- prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Mihalț, s-a aprobat asocierea UAT-ului cu alte 

unități administrativ teritoriale din județul Alba, pentru înființarea Asociației de Dezvoltare 

Intracomunitară Salubris Alba. 

- prin Hotărârea Consiliului Local comunei nr. 40/28.05.2021, s-a aprobat contractul de 
delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019, 

semnat de către A.D.I. Salubris Alba, cu operatorul economic Asocierea SC RER VEST 
S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului 

Alba și, implicit, tarifele de colectare și transport deșeuri, conform art. 10 alin. (1). 
- Atribuirea de către CJ Alba prin licitație publică a contractului de concesiune nr. 

3026/248/09.02.2021 având ca obiect “Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de 

gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor în județul Alba (Faza 1+Faza 2)” cu operatorul economic delegat, 

Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

- Adresa  cu nr. 23/18.05.2021 a A.D.I. Salubris Alba prin care se solicită aprobarea tarifelor 

unice recalculate, ca urmare a atribuirii contractului de delegare a Instalațiilor de eliminare și 

neutralizare a deșeurilor, precum și a tarifelor distincte rezultate din tarifele recalculate, 

conform aplicării prevederilor OUG 74/2018 prin care s-a modificat și completat  

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionarea a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanța de urgență nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, a Legii 
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 Propun:  înaintarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea tarifelor unice și a tarifelor 
distincte practicate de către operatorul economic delegat,  Asocierea SC RER VEST S.A./SC 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 

activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 



1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de 
colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019. 

 

 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, inițiez  proiectul de hotărâre  sus menționat, pe care îl înaintez spre analiză 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mihalț după care, spre 

dezbaterea și aprobarea acestuia. 
 

PRIMAR, 
Flavius Breaz 

 
 


