ROMÂNIA
P R O I E C T
Avizat
JUDETUL ARAD
Nr. 153/20.04.2018
S E C R E T A R
MUNICIPIUL ARAD

Lilioara STEPANESCU
CONSILIUL LOCAL



PROIECT
HOTĂRÂREA nr._____
din _______________
privind integrarea depozitului ecologic  în Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad pentru reglementarea activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor

Consiliul Local al Municipiului Arad,

	Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.______/____________________;
	Văzând Raportul nr.___________/_____________ al Serviciului Edilitar-Direcția Tehnică;
	Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Arad nr.90/2008 privind asocierea în scopul realizării proiectului Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad şi constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad;
	Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad nr.1, 2, 3 şi 4;
	În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. b) și lit.d), alin. (4), lit. f), alin.(6) lit.a pct.14, alin. (9), art. 45 alin.(2), și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Arad, să urmărească și să monitorizeze executarea contractului nr.6863/2002 încheiat cu FCC Environment România S.R.L.
	Art.2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad în numele și pe seama Concedentului ( Municipiul Arad ) este obligată să asigure depozitarea deșeurilor din Județul Arad numai în depozitul ecologic realizat de concesionar.
Art.3. Aria de depozitare a deșeurilor municipale în depozitul ecologic S.C. FCC Environment România S.R.L se extinde pe întreg Județul Arad. Operatorul stațiilor de transfer, operatorul stației de sortare Arad, operatorul stației complexe Ineu-Mocrea, operatorul stației de compostare Arad respectiv operatorul desemnat câștigător pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții inclusiv fracțiile colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori, pentru Zona 1 a județului Arad, vor depozita deșeurile cu respectarea legislației în domeniu. Operatorul depozitului ecologic nu poate refuza preluarea deșeurilor de la nici unul din operatorii menționați anterior decât în caz de neplată și cu respectarea condițiilor legii.
Art.4.Plata serviciului de depozitare a deșeurilor provenite din Județul Arad se efectuează de către operatorul stațiilor de transfer, operatorul stației de sortare Arad, operatorul stației complexe (transfer, sortare, compostare) Ineu-Mocrea, operatorul stației de compostare Arad respectiv operatorul desemnat câștigător pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții inclusiv fracțiile colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice, electronice, baterii și acumulatori, pentru Zona 1 a județului Arad.
Art.5. Plata serviciului de depozitare a deșeurilor provenite din prestarea activităților de  salubrizare (stradal, spații verzi etc.) aflate în responsabilitatea Consiliul Local al Municipiului Arad se face de către Primăria Municipiului Arad. Aceste servicii se facturează lunar iar plata facturilor emise se  va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la Registratura Primăriei Municipiului Arad. Neplata facturii în termenul de mai sus sau executarea cu întârziere față de acest termen conduce la plata unor penalități de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată.
Art.6. Operatorul depozitului conform acceptă planul tarifar aprobat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Arad și de către Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale, membre ale Asociației. Tariful actual de depozitare pe tonă este în concordanță cu documentația întocmită și aprobată cu privire la Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor- Județul Arad și prevăzut în cadrul caietelor de sarcini.
	Art.7. Modificarea și/sau ajustarea tarifului de depozitare se aprobă de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, în limita planului tarifar precizat anterior, conform contractului de concesiune nr.6863/2002, având în acest sens la bază hotărârile consiliilor locale membre ale Asociației.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 
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