
ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 

CONSILIUL LOCAL RECI 

HOTA.RAREA Nr. 102/2022 
pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentarii modificarii 

nivelului tarifului de depozitare propus de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de 
eliminare, prin depozitare, a de~eurilor reziduale ~i reziduurilor prestata in cadrul 

Centrului de Management Integrat al De~eurilor-Let 

Consiliul Local al comunei Reci, 
intrunit in ~edinta ordinara din data 23 decembrie 2022, 
analizand Referatul de aprobare al nr.5565/24.11.2022 pentru aprobarea unui raport de 

specialitate, precum ~i al tarifului de depozitare pentru serviciile prestate in cadrul Centrului de 
Management Integrat al De~eurilor-Let, 

avand in vedere Raportul nr.5567 /24.11.2022, precum ~i avizele comisiilor de specialitate, 
intocmite in acest sens; 

luand in considerare: 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 92/2021 privind regimul de~eurilor, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea serviciului de salubrizare a localitatilor m. 101 /2006, republicata, cu modificarile 

~i completarile ulterioare; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51 /2006, republicata, cu modificarile 

~i completarile ulterioare; 
- Ordonanta de urgenta a Guvemului m. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata 

cu modificari ~i completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice m. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum ~i de calculare a tarifelor/taxelor 
distincte pentru gestionarea de~eurilor ~i a taxelor de salubrizare; 

- art. 7 lit. b) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri injudetul Covasna m. 128/28.04.2017; 

- art. 10 alin. (1) lit. b) ~i art. 14 din Contractul de asociere al Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul Covasna"; 

- art. 17 alin. (3) lit. e ), coroborat cu art. 22 alin. (1 ), precum ~i art. 18 alin. (2) pct. 10 din 
Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor 
in judetul Covasna", 

vazand adresa Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management 
al De~eurilor in judetul Covasna" m. 515/24.11.2022, inregistrata la Registratura Primariei 
comunei Reci sub m. 5564/24.11.2022, 

fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, 

in baza art.129 alin.(1), alin.(9) lit.c, art.139 alin.(3) lit.f ~i art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului m.57/2019 privind Codul administrativ; 





HOTA.RASTE: 

Art.1. Se aproba Raportul de specialitate nr. 513/22.11.2022 privind analiza fundamentarii 
modificarii tarifului de depozitare propuse de S.C. ECO BIHOR S.R.L. pentru activitatea de 
eliminare, prin depozitare, a de~eurilor reziduale ~i reziduurilor prestata Ill cadrul Centrului de 
Management Integrat al De~eurilor-Let, Ill baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, realizat de 
Asociatia de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management al De~eurilor in judetul 
Covasna" ~i Fi~ele de fundamentare, inaintate prin adresa nr. 514/23.11.2022, Primariei comunei 
Reci sub nr. ad.5564/24.11 .2022 prevazute in anexa nr. 1. 

Art.2. Se aproba tariful de depozitare in valoare de 127,11 lei/tona, plus T.V.A pentru 
activitatea de transfer, ~i eliminarea, prin depozitare, a de~eurilor reziduale ~i reziduurilor. 

Art.3. Se aproba proiectul Actului aditional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, 
incheiat intre judetul Covasna ~i S.C. ECO BIHOR S.R.L., prevazut in anexa nr. 2. 

Art.4. Se mandateaza domnul DOMBORA Lehel-Lajos, reprezentantul Comunei Reci in 
Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Sistem Integrat de Management 
al De~eurilor in judetul Covasna", sa voteze in favoarea aprobarii tariful de depozitare ~i a 
adoptarii Actului aditional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, in forma prevazuta in anexa 
nr. 3 

Art.5. Se mandateaza iudetul Covasna prin reprezentantul sau legal sa semneze Actul 
aditional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare 
de~euri injudetul Covasna nr. 128/28.06.2017 in numele ~i pe seama comunei Reci. 

Art.6. Anexele nr. 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Management al De~eurilor in Judetul Covasna, 
Comuna Reci ~i persoana aratata in art. 4. 

Reci, la 23 decembrie 2022 
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