
 

                           HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării prin act adițional a contractul nr.
1485 din 05.04.2021 de delegare a activității de colectare
separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare,
încheiat între COMUNA OBREJA și S.C. EDY&MIȘU

COLECTARE SRL

Consiliul Local al comunei Obreja, județul Caraș-Severin, întrunit în ședința ordinară din data de
25.06.2021;
Văzând referatul  de  aprobare  și  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  modificării  prin  act
adițional a contractul nr. 1485 din 05.04.2021 de delegare a activității de colectare separată a
deșeurilor  municipale  și  a  deșeurilor  similare,  încheiat  între  COMUNA  OBREJA  și  S.C.
EDY&MIȘU COLECTARE SRL
Văzând  adresa  nr.  58/17.05.2021  a  SC  EDY&MISU  COLECTARE  SRL,  prin  care   UAT
Comuna  Obreja,  în  calitate  de  delegatar  în  contractul  cu  nr.  1485/05.04.2021  de  colectare
separată și transport separat a deșeurilor municipale, este anunțată că, în conformitate cu HCJ
Caraș-Severin nr. 1343/13.05.2021 privind Modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de
sortare, tratare mecanico-biologică și depozitare, respectiv aprobarea tarifelor pentru activitatea
de transport și transfer la Centrul de Mangement Integrat al Deșeurilor Lupac, tarifele pentru
colectarea deșeurilor municipale au crescut, ele trebuind să fie modificate prin act adițional la
contractul nr. 1485/05.04.2021
Având în  vedere: 
-  Legea  nr.  51/2006  –  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-  Legea  nr.  101/2006  –  Legea  serviciului  de  salubrizare  a  localităților,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-  Ordonanța  de  Urgență  nr.  74/2018  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
-  Hotărârii  Consiliului  Județean  Caras-Severin nr.  134/13.05.privind  modificarea  tarifelor  de
operare pentru activitatea de sortare, tratare mecanic-biologica si depozitare,respective aprobarea
tarifelor  pentru  activitatea  de  transport  si  transfer  la  Centrul  de  Management  Integrat  al
Deșeurilor Lupac 
- Legii nr. 98/2016 conform art.221 alin 1, lit b si lit.c și art.8, lit d;
Văzând  raportul  compartimentului  de  specialitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului la acest proiect de hotărâre;
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Văzând  avizul  Comisiei pentru  activități  economico-financiare,  agricultură,amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local Obreja;
În temeiul art. 129, alin. (2) litera ”d”, alin.(7) litera ”n” și art. 139, alin. (1) din OUG 57/2019
privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   Se aprobă modificarea prin act adițional a contractul nr. 1485 din 05.04.2021 de
delegare a activității de colectare separată a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare,
încheiat între COMUNA OBREJA și S.C. EDY&MIȘU COLECTARE SRL.
Art. 2  Pentru anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a actului adițional prevăzut la
art. 1 din prezenta hotărâre, tariful  practicat pentru activitatea de colectare a deșeurilor de
pe raza comunei Obreja va fi de 13.509,56 lei fără TVA pentru o cantitate de 36 tone/lună.
Art.  3  Primarul  comunei  Obreja,  domnul  Peia  Ion,  este  mandatat  ca,  personal  sau  prin
împuternicit, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea realizării celor prevăzute la
art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit art196 și 197 din OUG 57/2019
privind Codul Administrativ: 

- Instituției Prefectului județului Caraș-Severin;
- Primarului comunei Obreja;
- Cetățenilor comunei Obreja prin afișare la sediul și pe site-ul Primăriei Obreja.
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