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H O T Ă R Â R E A  nr.  80 / 2020 

privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către 

operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor 

 

Consiliul Local al Orasului Geoagiu,judetul Hunedoara; 

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 83/15.07.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 84/ 15.07.2020  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea 

introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de la utilizatorii serviciului de 

catre operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor, raportul 

de specialitate al Serviciului Arhitect Șef  nr. 82/15.07.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate nr. 5313/23.07.2020, nr. 5322/23.07.2020 și nr. 5333/23.07.2020; 
 

-   Adresa A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 687/11.03.2020, înregistrată la U.A.T orasul Geoagiu  sub nr. 

2045/11.03.2020 

- prevederile O.U.G. 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, 

- prevederile Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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, 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor 

judetul Hunedoara,, , astfel cum a fost modificat și completat,  

- HCL Geoagiu    nr.  26 / 25.03.2020 pentru punerea în aplicare a O.U.G. 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 O.U.G. nr. 196/2005 privind  Fondul pentru 

mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 

colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările, ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  

                

Art. 1 - Se aprobă introducerea contribuției pentru economia circulară în cuantum de 80 

lei/tonă începând cu anul 2020 pentru deșeurile preconizate a fi eliminate prin depozitare, respectiv  

0,75 lei/persoană/lună în mediul urban și 0,34 lei/persoană/lună în mediul rural, în tariful actual 

aprobat și încasat de către operatorul de salubrizare S.C. BRAI CATA S.R.L. 

Art. 2  (1) Operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a 

deșeurilor se obligă să vireze, la termen, contravaloarea contribuției pentru economia circulară 

operatorului C.M.I.D. –Bârcea Mare. 
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(2) Operatorul C.M.I.D. –Bârcea Mare se oblige să vireze contravaloarea contribuției pentru 

economia circulară către Fondul pentru mediu,  la termenul prevăzut de lege. 

 

Art. 3 - Se mandatează Dl. Pușcașu Gabriel Doru  având funcția de  Arhitect Șef  în aparatul 

de specialitate al primarului orașului Geoagiu, să voteze în cadrul ședintei Adunării Generale a A.D.I. 

S.I.G.D. Hunedoara cele aprobate prin prezenta hotărâre. 

              

             Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara 

- Primarului orasului Geoagiu, 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a 

Deșeurilor județul Hunedoara,, ;  

- Dlui Puscasu Gabriel 

 

  Geoagiu, 24.07.2020 

 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                     Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                             Secretar General 

                                                                                                                  jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 13, cvorum necesar: 8 
 


