
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 123/2021 

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare 
aferente serviciului de salubrizare, prestate de SC DD CHIM SRL, în unitatea 

administrativ –teritorială oraşul Haţeg 
 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 26 
august 2021; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 130/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 336/36 din 05.08.2021 prin care se propune aprobarea 
tarifelor pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente serviciului de 
salubrizare, prestate de SC DD CHIM SRL, în unitatea administrativ –teritorială oraşul Haţeg, 
în scopul furnizării serviciului în condiţiile legii; 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 105/2009  privind aprobarea înfinţării serviciului de 
salubrizare al oraşului Haţeg; 
b) hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 152/2018 privind aprobarea strategiei locale a oraşului 
Haţeg cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului  de 
salubrizare. 
c)adresa SC DD CHIM SRL nr. 334 din 04.08.2021, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 
16444 din 04.08.2021, prin care se solicită aprobarea tarifelor pentru activităţile de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare aferente serviciului de salubrizare, atribuite acestei 
societăţi, prin contract de delegare, în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică; 
d) contractul de delegare, prin concesiune, a gestiunii activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi 
deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare a oraşului Haţeg, înregistrat la 
Primăria Haţeg sub nr. 15438/2021; 
e)hotărârea nr. 9/2020 privind aprobarea reglementării unor activități din cadrul Serviciului 
public de salubrizare a Oraşului Haţeg, a modalităţii de gestiune pentru activitatea de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi a documentelor specifice, modificată şi completată prin 
hotărârea nr. 78/2021. 
f)raportul întocmit în comun de serviciul juridic şi biroul administrarea domeniului public şi 
privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 17008 din 
20.08.2021;  
g)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  
nr. 338/39 din 26.08.2021; 
h)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 341/26 din 26.08.2021;  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. e), art. 3, art. 8 alin.(1)-(2), alin. 
(3), lit. k), art. 9 alin. (2), art. 22, alin. (1)-(1¹), alin. (2), lit. b), alin. (3) și alin. (4), art. 23, 
alin. (1), lit. b), art. 29 alin. (1), alin. (2), alin. (4)-(7), alin. (8) lit. a), alin. (9)-(12), alin. (14), 
art. 30 alin. (1), alin. (5), art. 32, art. 33 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 43 din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 privind normele de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări 
şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; art. 2, alin. (3), lit. k), 
art. 6 alin. (1), lit. l), art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin.(1), alin. (2) lit.c), art. 25, art. 26 alin. 
(1) lit.a) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu 



modificările și completările ulterioare, a Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a 
Serviciilor Comunitare nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților, a Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor 
Comunitare nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților, a art. 2, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) din anexa nr. 1 la  
Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare nr. 109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare al localităţilor, a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și a art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin.(7), lit.n),  ale art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                        
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare*, aferente 
serviciului de salubrizare, prestate de SC DD CHIM SRL Hunedoara, în unitatea 
administrativ –teritorială oraşul Haţeg, în baza contractului de delegare, prin concesiune, a 
gestiunii activităţii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, parte componentă a serviciului de 
salubrizare a oraşului Haţeg, înregistrat la Primăria Haţeg sub nr. 15438/2021, după cum 
urmează: 

Activitati Suprafete 
 

Tarif lei 
fara 

TVA/mp 
1 2 3 

Dezinsectie 
 

zone verzi 0.03 
cladiri 0.08 

terenuri 0.07 
Dezinfectie cladiri 0.05 

terenuri 0.21 
Deratizare 

 
cladiri 0.13 

terenuri 0.05 
piete 0.61 

 
*Obiectivele şi totalul suprafeţelor unde se va desfăşura activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie 
şi deratizare, prin comandă directă de la Primăria orașului Hateg, sunt specificate în anexele 
nr. 1, 2 si 3 la caietul de sarcini. 
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de operatorul desemnat în urma 
derulării procedurii de achiziţie publică si de structurile cu atribuţii din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului orasului Hateg.       
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4 Prezenta se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului orasului 
Hateg, Directiei Economice, Compartimentului administraţie publică locală, Serviciului 
Juridic, Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat şi prin intermediul acestuia 
tuturor structurilor, persoanelor si instituţiilor interesate. 
 
Haţeg,   la  26 august 2021  
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
          DEMIAN VIOREL 



 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 123/2021 

 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

26/08/2021 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru: 16 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu a votat: 0 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/08/2021 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 
 

 
 
 
 
 


