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RAPORT DE SPECIALITATE 
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. 61/27.04.2019 
             
            În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(8), litera "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre 
susmenționat. 
 Având în vedere referatul de aprobare cu nr. ____/2021 privind aprobarea tarifelor unice 
recalculate și a tarifelor distincte rezultate conform aplicării prevederilor OUG nr. 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 OUG nr. 196/2005 
privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, tarife ce 
vor fi practicate de către operatorul economic delegat privind activitatea de colectare selectivă și 
transport selectiv a deșeurilor de raza Lotului 1 – Zona 1 a județului Alba, din care face parte și 
UAT Comuna Mihalț, propun Consiliului local al comunei Mihalț, spre aprobare, 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. 
 De asemenea, modificarea tarifelor de colectare și transport deșeuri are la bază 
următoarele: 
- atribuirea de către Consiliul Județean 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., fapt care conduce 
la recalcularea tarifelor din art. 10 alin. (1) din 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 ; 

- includerea în tarif a valorii contribuției pe economia circulară pentru deșeurile municipale și 
similare destinate a fi eliminate prin depozitare (taxa de depozitare) pentru anul 2021 de 80 



lei/tonă, stabilită conform OUG nr. 74/2018 care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul de mediu 

- modificarea contribuției ANRSC, cuprinsă la categoria cheltuieli cu protecția mediului, care 
reprezintă 0,12% din Veniturile obținute din activitatea de salubrizare, datorată creșterii 
acestora. 

În considerarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, competența 
adoptării prezentului proiect de hotărâre aparține autorităţii deliberative, respectiv Consiliului 
Local al comunei Mihalț. 
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