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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
Comuna GEPIU 
 
 
                                                             HOTĂRÂRE 

privind aprobarea mecanismului de percepere a contribuției pentru economia circulară 
pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare si prelungire Contract 

Delegare nr. 339/2009 
 

 Având în vedere proiectul de hotărâre propus de către viceprimarul comunei Gepiu 
 Analizând raportul de specialitate nr. 1410 din 10.04.2019 întocmit de persoana desemnată cu  
atribuțiile privind  protectia mediului prin care s-a propus aprobarea mecanismului de percepere a 
contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin 
depozitare și a tarifelor ce urmează a fi percepute de societățile Ecobihor SA și COMPANIA 
REOSAL SA începând cu 01 ianuarie 2019. 
 Având în vedere adresa nr.32/O din data de 07.01.2019 primită de la COMPANIA REOSAL 
SA, 
 Ţinând cont de prevederile: 

1. art. 17 (1) literele g), h) și i) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 
2. prevederile Anexei nr. 5 a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 

3. prevederile Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților 

Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gepiu  

            În baza prevederilor  art. 36  alin.2, lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14  și art. 45, alin. (1) 
,art.115 lit.”b”din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată şi actualizată. 

 
Cu 10 voturi ”pentru” din 10 consilieri prezenți 
 

                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea                      
                                                             HOTĂRÂRE:       
 
 Art.1  Se aprobă prelungirea art. 5 (Contract Delegare nr. 339/2009)- Durata Contractului 
din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare incheiat de catre SC COMPANIA 
REOSAL SA cu ADI REOSAL, pe seama Comunei Gepiu., respectiv a art. 6, cu o perioada de 5 
ani , dar nu mai mult de intrarea in functiune a Sistemului /integrat al Deseurilor in jud. Bihor si 
aprobarea actului aditional la Contractul de delegare in acest sens.   
 Art.2  Se aprobă cuprinderea în tarifele de prestare a serviciului de salubrizare a tarifelor de 
depozitare percepute, începând cu 1 ianuarie 2019 de către societatea Ecobihor SRL, a „contribuției 
pentru economia circulară” pentru deșeurile municipale colectate și încredințate spre depozitare de 
operatorul licențiat SC COMPANIA REOSAL SA, în valoare de 30,00 lei/to + TVA (6,45 euro/to 
la cursul de 1 euro = 4,65 lei),  
  Art. 3 Nu se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de delegare  cu Comuna 
Gepiu pentru plata sacilor pentru colectare selectiva.  
  Art. 4  Nu se aprobă practicarea de către Societatea COMPANIA REOSAL SA, începând 
cu 1 ianuarie 2019, a tarifelor propuse pentru prestarea serviciilor de salubritate, adică 10 
Lei/PERSOANA /LUNA, TVA inclus si nici cresterea la agenti economici si institutii publice cu 35 
% , tarif baza fara tva. 

   Art.5 Se aprobă cuprinderea în documentațiile pentru atribuirea viitorului contract de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (caiete de sarcini, contracte de delegare împreuna 
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cu toate anexele), valabil începând cu 01 ianuarie 2020, a prevederilor OUG nr. 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează Primaria Comunei 
Gepiu si societatea COMPANIA REOSAL SA. 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
• Primarul Comunei Gepiu 
• Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
• Societatea COMPANIA REOSAL SA  
• Un exemplar la dosar 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                             
Zaban Emil                                                                               Secretarul Comunei Gepiu,                                                                                                    
                         
           IANCU RAMONA CORINA 
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