
 
                                                R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr. 18 / 2019 

 

privind aprobarea tarifelor distincte  pentru gestionarea deseurilor si aprobarea 

indicatorilor minimi de performanta aferenti contractului de delegare de gestiune  

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa SC Romsalserv SA Baia Mare nr. 214/27.03.2019 prin care se transmit 

tarifele de colectare selectivă pe 2 fracții;  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini. 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, OUG.74/2018 pentru modificarea 

si completarea Legii 211/2011, Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, OUG.196/2005 

privind fondul de mediu cu modificarile si completarile ulterioare. 

In baza art.36, al.1, al.2, lit. d, al.6, lit.a pct.9 si 14, art.45, al.1, si art.115, 

al.1,lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru colectarea selectivă pe 2 fracții, umed și uscat dupa 

cum urmeaza: 

 Tarif colectare fracție umedă: 220 lei/to + TVA 

 Tarif colectare fracție uscată: 170 lei/to + TVA 

Art.2. Se aprobă indicatorii minimi de performanță, aferenți anului 2019, care se 

includ în contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare al Orașului  

 



 

Seini nr. 3912/03.05.2010 încheiat cu SC Romsalserv SA Baia Mare, conform 

anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. Se aprobă sancţiunile aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare în 

cazul în care nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, 

respectiv penalităţile aplicate operatorului  SC Romsalserv SA pentru nerealizarea 

indicatorilor de performanţă, conform anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 3912/03.05.2010 cu 

introducerea mențiunilor de la art. 1 și 2.  

Art.5. Se aprobă încheierea unui contract cu o Organizație de Transfer de 

Responsabilitate (OTR) care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă 

a producătorului în acord cu prevederile legale, pentru acoperirea costurilor de 

colectare, transport, stocare temporară, sortare și valorificare a deșeurilor  

reciclabile. 

Art.6. Contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare al Orașului 

Seini nr. 3912/03.05.2010 încheiat cu SC Romsalserv SA Baia Mare, implicit și 

prevederile acestei hotărâri, vor înceta la momentul intrării în operare a noului 

contract dintre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș și operatorul desemnat 

câștigător pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale din zona 1. 

 

Art.7. Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- ADIGIDM - Maramures; 

- SCUP Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul Primariei. 

 

   

     Seini la 28.03.2019     

 

                                                                                                                                                                                                                    

       Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza, 

                                                                                                         Secretar, 

                                                                                                         Bud Ioan 

 

 

 

 

 



 

Consiliul  local  al  orasului  Seini 

 

Comisia  urbanism si amenajarea teritoriului 

 

 

 

 

A V I Z 
 

          Comisia urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al orasului 

Seini luând în dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor distincte  pentru 

gestionarea deseurilor si aprobarea indicatorilor minimi de performanta aferenti 

contractului de delegare de gestiune  si tinand cont de propunerile facute il: 

 

 

 

Avizează   favorabil 
      

 

Comisia:   

1. Bud Vasile _______________________ 

2. Baltos Marius _____________________ 

3. Golondzac Vasile  __________________ 

4. Micle Ovidiu ______________________ 

5. Crisan Artur  ______________________ 

 

 

 

                                                                                        Seini la 

                                                                                       22.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primaria orasului 

         Seini  

  

 

 

 

 

A V I Z 
 

 

 Secretarul orasului Seini analizand proiectul de hotarare  privind aprobarea 

tarifelor distincte  pentru gestionarea deseurilor si aprobarea indicatorilor minimi 

de performanta aferenti contractului de delegare de gestiune ,  constata legalitatea 

acestuia si il: 

 

 

 

Avizeaza favorabil 

 

 

  Seini la  

22.03.2019 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                            Secretar,                                                                                                                                          

                                                                            Bud Ioan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

PROIECT DE HOTARARE  2019 

 

privind aprobarea tarifelor distincte  pentru gestionarea deseurilor si aprobarea 

indicatorilor minimi de performanta aferenti contractului de delegare de gestiune  

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.03.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Adresa SC Romsalserv SA Baia Mare nr. 214/27.03.2019 prin care se transmit 

tarifele de colectare selectivă pe 2 fracții;  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Seini. 

In temeiul Legii nr.52/ 2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor 

republicata  cu modificarile si completarile ulterioare, OUG.74/2018 pentru modificarea 

si completarea Legii 211/2011, Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, OUG.196/2005 

privind fondul de mediu cu modificarile si completarile ulterioare. 

In baza art.36, al.1, al.2, lit. d, al.6, lit.a pct.9 si 14, art.45, al.1, si art.115, 

al.1,lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aprobă tarifele pentru colectarea selectivă pe 2 fracții, umed și uscat dupa 

cum urmeaza: 

 Tarif colectare fracție umedă: 220 lei/to + TVA 

 Tarif colectare fracție uscată: 170 lei/to + TVA 

Art.2. Se aprobă indicatorii minimi de performanță, aferenți anului 2019, care se 

includ în contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare al Orașului  

Seini nr. 3912/03.05.2010 încheiat cu SC Romsalserv SA Baia Mare, conform 

anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



 

 Art.3. Se aprobă sancţiunile aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare în 

cazul în care nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri, 

respectiv penalităţile aplicate operatorului  SC Romsalserv SA pentru nerealizarea 

indicatorilor de performanţă, conform anexei 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul nr. 3912/03.05.2010 cu 

introducerea mențiunilor de la art. 1 și 2.  

Art.5. Se aprobă încheierea unui contract cu o Organizație de Transfer de 

Responsabilitate (OTR) care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă 

a producătorului în acord cu prevederile legale, pentru acoperirea costurilor de 

colectare, transport, stocare temporară, sortare și valorificare a deșeurilor  

reciclabile. 

Art.6. Contractul privind delegarea serviciului public de salubrizare al Orașului 

Seini nr. 3912/03.05.2010 încheiat cu SC Romsalserv SA Baia Mare, implicit și 

prevederile acestei hotărâri, vor înceta la momentul intrării în operare a noului 

contract dintre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 

Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș și operatorul desemnat 

câștigător pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale din zona 1. 

 

Art.7. Prezenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetului Maramures; 

- ADIGIDM - Maramures; 

- SCUP Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publica pe Site-ul Primariei. 

 

   

     Seini la 28.03.2019     
                      

Primar, 

Tulbure Gabriela 
 


	Primaria orasului

