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ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 

ORASUL SEBIS 

 

HOTARAREA NR.116 

DIN 30.12.2019 

 

Privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare de a încheia contracte cu 

operatorul desemnat caștigator în urma procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect : 

Delegare prin concesiune a  Serviciului Public de Salubrizare, proiect gestionat de ADI-SIGD 

Arad, respectiv ACTIV SALUBRITATE SA, pentru Zona 4, sancționarea utilizatorilor care 

refuză încheierea de contracte de prestări servicii cu operatorul și instituirea taxei speciale 

pentru acești utilizatori, pentru anul 2020. 

 

Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara 

Având în vedere:  

- Adresa nr. 3125 din 22.11.2019 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 4,  nr. 

1284/20.06.2018; 
- prevederile art. 6 lit. k) și lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr.101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 30 alin. (3), (5) și (7) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 
nr.101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a încheia cu operatorul 

ACTIV SALUBRITATE S.A. contracte de prestări servicii de salubrizare. 
 

Art. 2. Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu ACTIV 

SALUBRITATE S.A., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 

1.000 lei. 

 

Art. 3. Se instituie, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, taxa specială de 

salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice care refuză încheierea contractelor de 

prestări servicii cu operatorul ACTIV SALUBRITATE S.A. 

 

Art. 4. Procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a taxei speciale de 
salubrizare este stabilită în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. Cuantumul taxei pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 este de: 

- 7,31 lei fara TVA/persoană/lună, în cazul persoanelor fizice, in mediul urban; 

- 3,32  lei fara TVA/persoană/lună, în cazul persoanelor fizice, in mediul rural; 
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- 348,19 lei fara TVA/tonă, în cazul persoanelor juridice. 

 
 

Art. 6. După încheierea contractelor cu utilizatorii, ACTIV SALUBRITATE S.A. are 

obligaţia de a pune la dispoziţia Primăriei Sebis situaţia privind contractele de prestări servicii 

de salubrizare pentru persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari/locatari. 

 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul orasului Sebis, prin 

serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sebis. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:  

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad. 

- Institutia Prefectului-Judetul Arad 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNEAZA 

         CONSILIER                                                                       SECTRETAR GENERAL 

   ING. ZBIRCEA DORU                                                                   SIRB LAVINIA 

 

 


