
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 49/2018 
privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea 

Neagră” 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2018;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive a primarului 
comunei Tiream, înregistrată sub nr.2736/13.12.2018 ,raportul compartimentului de resort, 
înregistrat sub nr.2735/13.12.2018, precum şi rapoartele  comisiilor  de specialitate  nr.1 ,       
nr.2 şi nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Tiream; 
 Având în vedere prevederile: Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor; art.9 
alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, art.18 din Ordinul nr.1503/2017 
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit. i), j) și  k), art.10 alin.(4) şi (5), art.22 
alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(4), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.24 alin.(1) lit.a), art.28 
alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(2^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (2) şi  art.115 
alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – (1) Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Valea Neagră” pentru modificarea prețurilor, tarifelor şi taxelor speciale, valabile începând cu 
01.01.2019, luând în considerare modificările semnificative ale costurilor de operare, inclusiv 
obligația legală de plată a contribuției pentru economie circulară, conform dispozițiilor legale, 
pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Tiream.                                                                                                                                             
 (2) Se acordă un mandat special Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Valea Neagră” de a ajusta anual, conform dispozițiilor legale, 
prețurile/tarifele/taxele speciale  până la data de 31 decembrie pentru anul următor, prin 
Hotărâre a Adunării Generale. 
 Art.2. - Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea 
Neagră” pentru modificarea: contractului de delegare, caietului de sarcini, regulamentului ale 
unor activități din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Tiream, precum și indicatorii de 
performanță ai operatorului regional public de salubrizare SC Ierul Tiream  SRL. 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei 
Tiream, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră” și operatorul regional de 
salubrizare S.C. ,,Ierul Tiream” S.R.L. 
 

Tiream, la 19 decembrie  2018  
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
        Consilier local : Babtan Dorel                               Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 



 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale 
art.98 din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Nr.total al consilierilor în funcţie  11                                             Voturi “pentru”          10 
Nr. total consilierilor prezenţi      11                                           Voturi “împotrivă”  nu sunt 
Nr. total al consilierilor absenţi     0                                            Abţineri                       1 
Nr.total al consilierilor care au participat  la dezbateri şi la vot 11     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Red.Tehn.G.M. 
   5.Exemplare originale                        

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM   

- P R I M A R - 

Nr.  2747 din 14.12.2018  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Valea Neagră” 

 
          Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2018; 
 Având în vedere prevederile: Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor; art.9 
alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, art.18 din Ordinul nr.1503/2017 
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 
578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul 
pentru mediu; 
 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit. i), j) și  k), art.10 alin.(4) şi (5), art.22 
alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(4), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.24 alin.(1) lit.a), art.28 
alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(2^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (2) şi  art.115 
alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. – (1) Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
,,Valea Neagră” pentru modificarea prețurilor, tarifelor şi taxelor speciale, valabile începând cu 
01.01.2019, luând în considerare modificările semnificative ale costurilor de operare, inclusiv 
obligația legală de plată a contribuției pentru economie circulară, conform dispozițiilor legale, 
pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Tiream.                                                                                                                                             
 (2) Se acordă un mandat special Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Valea Neagră” de a ajusta anual, conform dispozițiilor legale, 
prețurile/tarifele/taxele speciale  până la data de 31 decembrie pentru anul următor, prin 
Hotărâre a Adunării Generale. 
 Art.2. - Se acordă un mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea 
Neagră” pentru modificarea: contractului de delegare, caietului de sarcini, regulamentului ale 
unor activități din cadrul serviciului de salubrizare a comunei Tiream, precum și indicatorii de 
performanță ai operatorului regional public de salubrizare SC Ierul Tiream  SRL. 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei 
Tiream, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră” și operatorul regional de 
salubrizare S.C. ,,Ierul Tiream” S.R.L. 

 

Iniţiator proiect,   
PRIMAR, 

Tar Nicolae 
 

 
 
 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SATU MARE 

COMUNA TIREAM   

- P R I M A R - 

Nr.  2735 din 13.12.2018  

 
/  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Valea Neagră” 

 

 Având în vedere faptul că serviciul public de salubrizare, prin complexitatea sa, 

poate fi gestionat mult mai bine pe o arie teritorială mai largă, care cuprinde un număr 

semnificativ de populaţie, în condiţiile în care costurile exploatării sunt mai mici atât 

pentru autorităţile locale, cât şi pentru utilizatori, faţă de un regim de exploatare realizat la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 

 Comuna Tiream, prin autorităţile sale locale, s-a asociat cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din județul Satu Mare înființând Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Valea Neagră” și operatorul regional S.C. Ierul Tiream S.R.L. , prin 

intermediul cărora s-au obligat să gestioneze în comun în următorii ani serviciul public 

comunitar de salubrizare.  

 Într-o asemenea situație, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.51/2006, consiliile 

locale ale UAT membre acorda mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru aprobarea și modificarea unitara a contractului de delegare, a 

regulamentului, a caietului de sarcini si a indicatorilor de performanta, precum și pentru 

aprobarea, ajustarea sau modificarea tarifelor si taxelor de salubizare la acelaşi nivel la 

toţi membrii asociaţi. 

 În conformitate cu modificările aduse de O.U.G. nr.74/2018 la art.17 alin.(1) din 

Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației publice locale, 

iar în cazul nostru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră,, , are obligația 

de aprobarea a tarifelor distincte, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii 

serviciului de salubrizare, care includ și contribuția pentru economia circulară, precum și 

obligația modificării contractelor de delegare a serviciului de salubrizare în vederea 

introducerii indicatorilor minimi de performanță prevăzuți în Anexa 7 la Legea 

nr.211/2011. 

 Mai mult, potrivit dispoziţiilor  art.17 alin.(1) , (2) și (3) din ORDINUL nr. 1503 

din 18 decembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului 

şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, 

,,Art. 17 (1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, au obligaţia de 

a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile 

nepericuloase încredinţate de către terţi, în vederea eliminării finale prin depozitare în 

spaţii autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediul aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

 

        



(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul deşeurilor inerte şi deşeurilor 

nepericuloase reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

(3) Pentru deşeurile municipale sunt consideraţi terţi producătorii de deşeuri 

persoane fizice ori juridice ce se află în posesia acestora, inclusiv unităţile administrativ 

teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. 

Cu toate acestea, potrivit dispozițiilor art.18 din același act normativ- ORDINUL 

nr. 1503 din 18 decembrie 2017, 

,,Art. 18 (1) În baza principiului "poluatorul plăteşte" şi pentru implementarea 

instrumentului economic "plăteşte cât arunci ", contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 

alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, se suportă de către persoana a cărei activitate a 

generat deşeurile, care le încredinţează în vederea eliminării finale prin depozitare.  

(2) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, conform 

competenţelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

republicată, cu modificările ulterioare, includ în tarif/taxa de salubrizare 

contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

asigură fondurile necesare achitării acesteia, în vederea stimulării colectării selective şi 

sortarea deşeurilor municipale. 

Luând în considerare prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.211/2011 privind regimul 

deșeurilor; art.9 alin.(1) lit.c) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu, art. 17 și 

urm. din Ordinul nr.1503/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 

mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

 În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit. i), j) și  k), art.10 alin.(4) şi (5), 

art.22 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(4), art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.24 alin.(1) 

lit.a), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(2^1) din Legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (6) pct.14,  art. 45 alin. (2) şi  

art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului- cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art. 45 alin. 

(6) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

INIŢIEZ: 
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Neagră” 
 

PRIMAR,  
Tar Nicolae 

 


