
                      ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

                    PARVA 

 
HOTĂRÂRE 

Privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, 

cu excepția celor cu regim special: 

Tarif 1 – persoane fizice urban 

Tarif 2 – persoane fizice rural 

Consiliul local al comunei Parva,intrunit in sedinta extraordinara din data de 15.07.2016 in prezenta unui 

numar de 10 consilieri din totalul de 11 in functie. 

 
 Având în vedere : 

     - Adresa nr.1066 din 11.05.2016 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud; 

Expunerea de motive nr.1346 din 12.05.2016 a primarului comunei Parva, domnul Strugari Ioan; 

Raportul nr. 1345 din 12.05.2016  întocmit de viceprimarul comunei Parva, domnul Calus Toader-Vasile; 

    - Anuntul nr.1347 din 12.05.2016, procesul-verbal nr.1348 din 12.05.2016 de afisare a proiectului de hotarare, la 

sediul Primariei din comuna Parva nr.162 si a procesului verbal de constatare nr.1700 din 24.06.2016; 

Avizul de specialitate nr. 2024 din 14.07.2016 al Comisiei Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa 

Domeniului Public si Privat al Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism al Comisiei Invatamant,Sanatate si 

Familie, Activitati Social-Culturale, Cultura, Culte, Servicii Publice si Comert, Protectia Mediului si Turism, al 

Comisiei pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor 

si libertatea cetatenilor, agricultura-silvicultura;     

Prevederile art. 18.1 din Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2015, potrivit căruia “Tarifele se propun de 

către Operator și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale Delegatarului (…)”. 

Cererea de modificare a tarifelor nr. 191 din 08.04.2016, înregistrată la sediul A.D.I. Deșeuri Bistrița –Năsăud sub 

nr. 883 din 08.04.2016 anexat căreia se regăsesc Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli împreună cu 

Memoriul tehnico-economic, întocmite conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007; 

Informarea nr. 31 din 19.02.2016 a aparatului tehnic al Asociației privind solicitarea  operatorul S.C. Vitalia Servicii 

pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, 

respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor 

toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special:Tarif 1 – persoane fizice urban; Tarif 2 – 

persoane fizice rural. 

 
În baza prevederilor: 

- art. 10 lit. b), art. 17 alin. (2) lit. c), art. 20 alin.(1) lit. o) și lit. q), art. 21 alin.(1)  din Statutul actualizat al A.D.I 

Deșeuri Bistrița – Năsăud 

- art. 6 alin. (1) lit. l), art. 26 alin. (5) din Legea 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

- art. 43 alin. (4), alin. (5) din Legea 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice; 

     - art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 din Ordinul A.N.R.S.C nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

 În temeiul prevederilor art. 36. alin. 6 lit. a) pct. 14. art. 37. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se respinge solicitarea Operatorului S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificarea tarifelor 

aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare 

transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu 

excepția celor cu regim special, prestat de operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A., în forma prevăzută la 

Anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre . 



Art.2. Se respinge încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 din 17.02.2014, în 

forma prevăzută la Anexa 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aproba ratificarea mandatului special acordat de către Președintele Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița –Năsăud domnului director 

executiv Sabin Dragomir Cîmpan, cu privire la semnarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de Concesiune nr. 187 

din 17.02.2014, în numele și pe seama Asociației. 

 Art.4 Se aprobă încredinţarea mandatului special Domnului Calus Toader- Vasile în calitate de viceprimar să 

voteze, pe seama şi în numele comunei Parva. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri,se încredinţează primarul comunei Parva domnul Strugari 

Ioan: 

Art.6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu :  

Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi. 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița –Năsăud. 

Primarul comunei Parva 

Persoana nominalizată la Art.3 din prezenta Hotărâre 

Viceprimarul comunei Parva 
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