
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.4  

din 27 ianuarie 2020  

pentru modificarea tarifelor aplicabile serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj 

  

Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.761 din 20.01.2020 a Preşedintelui Consiliului judeţean; 

- Raportul de specialitate comun nr.760 din 20.01.2020 al Direcţiei investiții și programe 

publice și al Direcției economice; 

- HCJ Sălaj nr.4/31.01.2015 privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a 

gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al județului Sălaj; 

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.8 alin.(3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.4 şi art.7 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localităților; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit. m) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se modifică tarifele aplicabile serviciului public de salubrizare al judeţului Sălaj, la 

valoare de: 

 tarif depozitare:   142,54 lei/tonă; 

 tarif compostare:   20,53 lei/tonă; 

 tarif sortare:           61,32 lei/tonă; 

 tarif transfer:          56,46 lei/tonă. 

Art. 2. Contractul de delegare nr.1865/2015 privind concesionarea gestiunii serviciului 

public de salubrizare al județului Sălaj - componenta TTPD se modifică în mod corespunzător prin 

încheierea unui act adiţional. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 

- Direcţia economică; 

- Direcţia investiții și programe publice. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Direcţia juridică şi administraţie locală; 

- Direcţia economică; 

- Direcţia investiții și programe publice; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECODES Sălaj”. 

 

PREŞEDINTE,                                                    Contrasemnează: 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

             Tiberiu MARC                                                                Cosmin - Radu VLAICU 


