ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifelor pentru Contractul nr. 13188/31.07.2019 privind delegarea
gestionării serviciului de operare a Centrului pentru managementul integrat al deşeurilor
Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi, transportul deşeurilor
reziduale de la staţiile de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești, precum
și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări,
deșeurilor menajere periculoase din judeţul Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.11.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe şi Direcţiei
Economice, înregistrat sub nr. 20048 din 27.11.2019;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa nr. 1566/26.11.2019 a Asocierii Iridex Group Import Export – Iridex Group
Salubrizare – Servicii Salubritate București, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr.
20045 din 27.11.2019 prin care se prezintă fundamentarea tarifelor;
- prevederile art. 7, art. 8, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (3) lit. e) din Ordinul Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.
109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
- prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) şi Anexa nr. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. i) şi m)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea tarifelor pentru Contractul nr. 13188/31.07.2019 privind
delegarea gestionării serviciului de operare a Centrului pentru managementul integrat al
deşeurilor Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi, transportul
deşeurilor reziduale de la staţiile de transfer la depozitul de deșeuri nepericuloase Ciocănești,
precum și colectarea, transportul deșeurilor voluminoase, deșeurilor din construcții și demolări,
deșeurilor menajere periculoase din judeţul Călăraşi, în sensul introducerii contribuției pentru
economia circulară, tarifele aplicabile de la 01.01.2020 pe operațiuni fiind următoarele:
- Sortare
: 34,59 lei/tonă, exclusiv T.V.A.;
- Depozitare
: 204,30 lei/tonă, exclusiv T.V.A.;
- Compostare
: 103,20 lei/tonă, exclusiv T.V.A..
Art. 2. - Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe și Direcția Economică vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
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