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PROIECT DE  HOTĂRÂRE      Nr. 43  /  2022 
privind neaprobarea  modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din 
cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 
colectare 1 – Sârbi 
 
 

Primarul  comunei Cicârlău, judetul Maramures  analizând temeiurile juridice, respectiv 
prevederile 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  
                f)  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;  

g) OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; 
h) Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje; 
i) Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată 
j) Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor- republicată; 
k) Ordinului nr.109/2007 al președintelui ANRSC privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 
Luând act de :  

-  Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Cicârlău, însotit de referatul de aprobare  
nr.2684/2022, raportul compartimentului de resort  nr.2685/2022 si referatul 
compartimentului de specialitate  nr.2686 /2022;  
-   Hotărârea Consiliului Local Cicârlău nr. 21/2022  privind modificarea si completarea  

HCL nr. 84/2022  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale ;  
-  Adresa nr. 630/19.04.2022. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea 
Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş prin care solicită  aprobarea  tarifelor  
de colectare a deseurilor menajere si similare, în zona de colectare 1 Sârbi, propuse  
operatorului SC Drusal SA ; 
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- Contractul nr. 116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona 
de colectare 1 – Sîrbi, contract încheiat între ADIGIDM MM și S.C. DRUSAL S.A. – cuprins în 
anexa nr.1 a prezentei hotărâri; 

- Fișele de fundamentare a tarifelor cuprinse în anexele prezentei hotărâri; 

- HCL Cicarlau nr. 45/ 2005  de asociere a comunei Cicârlău  la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş; 

 
 În temeiul : art. 129, alin 2, lit b,  art. 196, alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ, cu completările si modificările ulterioare:  
 

PROPUN   
 

    Art. 1  Consiliul Local al comunei Cicârlău  nu este de acord cu  modificarea 
tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea 
gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi.  

  Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică: 
          -    Prefecturii Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   

                  -    Primarului comunei Cicârlău, 
           -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte din cadrul Primăriei 
comunei Cicârlău   
          -    Compartimentului contabil  
          -  Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site- ul institutiei de către Secretarul 
general  al comunei Cicârlău  

 
 

 
Initiator proiect 

Primar 
Sorin LUPSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


