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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E   

  privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului cu 

privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în comuna Tarcea, 

județul Bihor 

 

 

              
            Având în vedere Contractul nr. 53/54/55/56 din 03.02.2020 BH-LOT 3/4/5/6 de 

delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare din zona 3, 4, 5 și 6 Bihor 

(LOT 3/4/5/6), valabil până în anul 2028 încheiat între ADI ECOLECT GROUP și S.C. AVE 

BIHOR S.R.L.; 
 

    Ținând cont de Referatul de aprobare al primarului comunei Tarcea și Raportul de 

specialiate din care rezultă necesitatea instituirii taxei speciale de salubrizare și aprobarea 

Regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în 

comuna Tarcea, județul Bihor; 

 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru activităţi  

juridice şi de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a 

drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și urbanism și protecţia mediului; 

 

           Văzând prevederile: 

 art. 454 lit. g și ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 cap. VIII-Taxe speciale pct.161. lit.a) și c)  din Anexa nr.1 la HG nr.1/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art. 8 alin. 3 lit. j, art. 10 alin. 12 și alin. 15, art. 44 alin. 2 lit. d din Legea nr. 51 /2006 

a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

 art. 6 alin. 1 lit. k, art. 8 alin. 1, art. 26 alin. 1  lit. c, alin. 3, alin. 5 și alin 8 din Legea 

nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu 

modificările ulterioare; 

 art.17,  art.50 alin.2  și art. 59 alin.1 lit.A din Legea nr.211/2011 privind regimul 

deșeurilor, republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 
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 art.6 alin.1, art.7 alin.3 lit.b, art.31, art.90 lit.b  din OUG nr.195/2005 privind protecția 

mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

 art.1, art.2, art.3 și  art.8 lit.d și j din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 

lit. n, din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

           În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 139 alin. 1 și alin. 3 lit. c, art. 140 alin. 1, 

coroborate cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. a și ale art. 197 alin. 1 și alin. 4 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

     Art.1.-Se instituie taxa specială de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare a 

serviciilor de salubrizare din comuna Tarcea şi stimularea colectării selective a deşeurilor 

menajere sau nemenajere. 

Taxa specială se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local iar 

contul de executie al acestuia se aprobă de către consiliul local potrivit Legii nr.273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, art.30 alin.(7). 

 

          Art.2.-Taxa specială de salubrizare se stabilește pe gospodării, în cuantum de 30 

lei/gospodărie/lună și se aplică tuturor gospodăriilor care dețin cu orice titlu imobile în 

comuna Tarcea și care nu au contract de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat SC AVE 

BIHOR SRL. 
 

            Art.3.-Pentru gospodăriile care dețin cu orice titlu imobile situate pe raza comunei 

Tarcea, care sunt folosite doar ocazional, cu destinație de case de vacanță, taxa specială de 

salubrizare se stabilește în cuantum de 15 lei/gospodărie/lună.  
 

            Art.4.-Nu se datorează taxă specială de salubrizare pentru imobilele/gospodăriile 

nelocuite. 
 

 Art.5.-Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile  

individuale, intreprinderile familiale care au sediu și/sau punct de lucru pe raza comunei 

Tarcea, care desfășoară activitate și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul 

licențiat S.C. AVE BIHOR S.R.L., taxa specială de salubrizare se stabilește în cuantum de 

100 lei/lună.  
 

    Art.6.-Se aprobă Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale 

de salubrizare în comuna Tarcea, județul Bihor, conform Anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com


 

 

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807 Fax: (0040)0259430482  

e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com  

 

 

          Art.7.-Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între comuna Tarcea și S.C. 

AVE BIHOR S.R.L. în scopul asigurării activităților de informare, verificare, constatare 

și/sau sancționare a nerespectării reglementărilor cu privire la primirea și valorificarea 

deșeurilor reciclabile provenite de la persoane fizice și persoane juridice de pe teritoriul 

administrativ al comunei Tarcea, conform Anexei nr.2 la prezenta, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

Art.8.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează 

Compartimentul Financiar Contabil. 
 

            Art.9.-Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor, 

- S.C. AVE BIHOR S.R.L., 

- Primarul comunei Tarcea, 

- Compartimentul Financiar contabil, 

- Compartimentul agricol, 

- La dosar, 

- Se aduce la cunoștință publică.   

 
  

 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Molnar Iosif-Vincze    Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Băican Elisabeta  

 

 

 

Nr.4 din 27.01.2021 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din 

cei  11 consilieri prezenţi   
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

Anexa nr.1 la HCL nr.4 

din 27.01.2021 

 

 

 

 

REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA ȘI ADMNISTRAREA TAXEI SPECIALE 

DE SALUBRIZARE ÎN COMUNA TARCEA, JUDEȚUL BIHOR 

 

             

Art.1.-În temeiul prevederilor art. 484 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților, republicată, pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea se instituie taxa 

specială de salubrizare pentru persoanele fizice și persoanele juridice, care nu au contract de 

salubrizare încheiat cu operatorul licențiat, SC AVE BIHOR SRL. 

Art.2.-În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

1.persoană fizică:  

-locuitor al comunei Tarcea cu domiciliul stabil sau reședință pe teritoriul 

administrativ al  comunei Tarcea, dovedit cu actul de identitate; 

-locuitor al comunei Tarcea fără forme legale, fără domiciliu pe teritoriul 

administrativ al comunei  Tarcea dovedit cu actul de identitate, dar care se află efectiv în 

comună în mod continuu, sau o perioadă mai mare de 3 luni consecutive; 

-persoana care nu locuiește efectiv în comună, dar deține un imobil pe teritoriul 

administrativ al comunei Tarcea și care are număr administrativ. 

2.persoană juridică:  

-autoritățile și instituțiile publice cu sediu sau punct de lucru pe teritoriul 

administrativ al comunei Tarcea,  

-unitățile de cult cu sediu sau filii pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea,  

-indiferent de forma de organizare și constituire, de activitatea desfășurată,  

persoanele juridice care își desfășoară activitatea permanent sau temporar, cu sediu sau punct 

de lucru pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea și care dețin Cod Unic de Identificare  

sau Cod de Inregistrare Fiscală,  

-persoanele care desfășoară profesii libere, indiferent de forma de organizare și 

constituire, indiferent de activitatea desfășurată, cu sediu sau punct de lucru pe teritoriul 

administrativ al comunei Tarcea,  

-asociațiile și fundațiile, indiferent de forma de organizare și constituire, indiferent de 

activitatea desfășurată,  cu sediu sau punct de lucru pe teritoriul administrativ al comunei 

Tarcea. 

3.operator licențiat:  

-SC AVE BIHOR SRL. 

4.contribuabili:  

-persoanele fizice și persoanele juridice identificate conform celor de la pct. 1 și pct.2. 
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5.utilizatori:  

-persoanele fizice și persoanele juridice identificate conform celor de la pct. 1 și pct.2. 

fără contract de salubrizare încheiat cu SC AVE BIHOR SRL. 

6.imobil:  

-casă de locuit, locuință deținută sub orice formă și cu titlu, dovedit cu documente de 

proprietate, închiriere, concesiune, folosință gratuită, acord-accept de primire în spațiu, etc. 

7.gospodărie: 

-persoana fizică singură sau mai multe persoane fizice care locuiesc și se gospodăresc 

împreună într-un imobil situat pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea, deținut cu orice 

titlu, care are un număr administrativ. 

 Art.3.-(1)Taxa specială de salubrizare este datorată de către toate gospodăriile care 

nu au contract de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat SC AVE BIHOR SRL și  care 

dețin  sub orice formă un imobil cu nr. administrativ pe teritoriul comunei Tarcea și de unde 

operatorul licențiat SC AVE BIHOR SRL, asigură colectarea și transportul deșeurilor. 

  (2).-Taxa specială de salubrizare se datorează de către toate persoanele juridice cu 

sediu și/sau punct de lucru pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea, care desfășoară 

activitate și care nu au contract de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat SC AVE 

BIHOR SRL. 

  Art.4.-Nu se aprobă scutiri de la plata taxei speciale de salubrizare. 

 Art.5.(1).-Orice persoană fizică sau juridică, care în cursul unui an dobândește sub 

orice formă un imobil pe teritoriul administrativ al comunei Tarcea, are obligația de a depune 

o declarație de impunere în termen de 30 de zile de la data dobândirii, atât la compartimentul 

agricol cât și la compartimentul financiar contabil. La declarație se vor anexa documentele 

pentru justificarea deținerii imobilului sub orice formă. Declarația de impunere va cuprinde 

datele de identificare ale proprietarului, chiriașului, reprezentantului legal, ale  persoanelor 

care locuiesc la adresa unității locative, respectiv numărul salariaților și semnăturile 

proprietarului, chiriașului sau reprezentantului legal. Declararea necorespunzătoare 

adevărului, se pedepsește conform legii penale, sub sancțiunea falsului în declarații. 

     (2).-Declarațiile de impunere vor putea fi modificate în timpul anului prin declarații 

rectificative. Termenul de depunere al declarației rectificative este de 30 de zile de la data 

oricăror modificări. 

 (3).-Pentru debitarea corectă a taxei speciale de salubrizare, compartimentul financiar 

contabil va colabora cu operatorul licențiat, respectiv cu compartimentul agricol, astfel: 

a)Operatorul licențiat are obligația de a comunica lunar: 

-situația gospodăriilor care au încheiate contracte de salubrizare, 

-situația gospodăriilor cărora li s-a reziliat contractul de salubrizare, 

-situația privind modificările intervenite în derularea contractelor încheiate. 

b)În vederea debitării taxei speciale de salubrizare datorată de gospodării, persoane fizice și 

juridice  care nu au încheiate contracte  de salubrizare cu operatorul licențiat, compartimentul 

agricol va furniza lunar compartimentului financiar contabil, informațiile necesare de natura 

datelor de identificare a gospodăriilor, respectiv a persoanelor  juridice cu sediu sau punct de 

lucru în comuna Tarcea, care nu au încheiate contracte individuale de salubrizare.  

 (4).-În baza datelor și informațiilor colectate, personalul din cadrul compartimentului 

finaciar contabil va proceda la debitarea persoanelor fizice și a persoanelor juridice  fără 

contract de salubrizare încheiat cu operatorul licențiat, în vederea colectării taxei speciale  de 

salubrizare. 

(5).-În cazul în care din declarația depusă la compartimentele de specialitate rezultă că 

o persoană  deține sub orice formă un imobil sau mai multe imobile pe teritoriul administrativ 
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al comunei Tarcea, dar nu are domiciliu/reședință în comună, nu locuiește efectiv în imobil 

nici măcar temporar, în imobil nu locuiesc alte persoane, imobilul nu este dat în 

chirie/concesiune/folosință gratuită la nicio persoană fizică/persoană juridică,  nu se 

defășoară nicio activitate în imobil, este suspendată/încetată activitatea persoanei juridice, 

etc., deținătorul imobilului nu este obligat la plata taxei speciale de salubrizare.  

În cazul în care se constată și se confirmă, că declarația nu corespunde realității, au 

fost  furnizate informații false, declarantul va fi obligat la plata taxei speciale de salubrizare 

începând cu data semnării declarației, cu toate majorările de întărziere calculate conform 

legislației în vigoare pentru fiecare lună sau fracție de lună, până la stingerea sumei datorate. 

Neconformitatea declarației poate fi constatată de personalul compartimentului agricol pe 

baza informațiilor deținute la nivelul primăriei sau a celor solicitate și furnizate de SC AVE 

BIHOR SRL, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor-Valea lui Mihai, Postul 

de Poliție Tarcea, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, Administrația 

Finanțelor Publice Marghita.  

Constatările vor fi consemnate de personalul compartimentului agricol într-un proces-

verbal, care împreună cu celelalte documente va sta, ca document de bază, la stabilirea taxei 

speciale de salubrizare. 

 (6).-Stabilirea/scăderea taxei speciale de salubrizare se face cu data de întâi a lunii 

următoare apariției situațiilor prevăzute la alin.(1)-(5), după caz.  

 (7).-Taxa  specială de salubrizare se plătește lunar, până în ultima zi a lunii, pentru 

luna precedentă. 

(8).-Pentru neplata la termen, după expirarea termenului de scadență, se datorează 

majorări de întărziere calculate conform legislației în vigoare pentru fiecare lună sau fracțiune 

de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la stingerea 

sumei datorate, inclusiv. 

(9).-În caz de neplată a taxei speciale de salubrizare, actul administrativ fiscal prin 

care a fost stabilită și comunicată această taxă, devine titlu executoriu la data scadenței, iar 

prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, se aplică în mod corespunzător. 

 (10).-În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de 

către compartimentul financiar contabil, pe baza informațiilor deținute la nivelul primăriei 

sau a celor solicitate și furnizate de SC AVE BIHOR SRL, Serviciul Public Comunitar de 

Evidență a Persoanelor-Valea lui Mihai, Postul de Poliție Tarcea, Oficiul Registrului 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, Administrația Finanțelor Publice Marghita. 

 Art.6.(1).-Taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor fizice se stabilește pe 

gospodării, în cuantum de 30 lei/gospodărie/lună și se aplică tuturor gospodăriilor care dețin 

cu orice titlu imobile în comuna Tarcea și care nu au contract de salubrizare încheiat cu 

operatorul licențiat SC AVE BIHOR SRL. 

            (2).-Gospodăriile din casele de vacanță care nu sunt imobile de domiciliu sau 

reședință, fiind locuite doar temporar, au obligația de a achita taxa lunară de salubrizare în 

cuantum 15 lei/gospodărie/lună. 

            (3).-Nu se datorează taxă specială de salubrizare pentru imobilele/gospodăriile 

nelocuite. 

 Art.7.-Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile  

individuale, intreprinderile familiale care au sediu și/sau punct de lucru pe raza comunei 

Tarcea, care desfășoară activitate și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul 

licențiat S.C. AVE BIHOR S.R.L., taxa specială de salubrizare se stabilește în cuantum de 

100 lei/lună.  
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 Art.8.-În vederea scăderii de la plata taxei speciale de salubrizare, persoana interesată 

va depune o cerere la sediul comunei Tarcea, Compartiment Financiar Contabil, la care se 

vor atașa documentele doveditoare (copie contract cu firma de salubrizare, certificat de deces 

etc.). Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare se face începând cu data de întâi a 

lunii următoare depunerii cererii. Taxa specială de salubrizare se calculează pe numărul de 

luni întregi, până inclusiv pentru luna în care s-a încheiat contractul cu operatorul licențiat. 

 Art.9.-Diferențele dintre nivelul taxei de salubrizare stabilite conform prevederilor 

prezentului regulamernt și cel al totalului facturii emise de operatorul licențiat, vor fi 

suportate din veniturile proprii ale comunei Tarcea, urmând a fi încasate ulterior de la 

contribuabilii care au obligația de a plăti taxa specială de salubrizare. 

 Art.10.-Compartimentul Financiar Contabil va păstra toate documentele justificative 

care au stat la baza identificării, stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale 

de salubrizare. Documentele sunt necesare pentru:  

 justificarea modului de stabilire a taxei; 

 soluţionarea contestaţiilor; 

 procedura de executare silită.  

 Art.11.-Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local, conform prevederilor legale iar prezentul regulament se modifică în 

funcţie de actele normative care se adoptă ulterior și care au incidenţă asupra acestuia. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

Anexa nr.2 la HCL nr.4 

din 27.01.2021 

 

 

 S.C. AVE BIHOR S.R.L                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         TARCEA 

Nr. de înregistrare _________/2021                         Nr. de înregistrare _________/2021 

 

ACORD DE COLABORARE 

 

Prezentul acord de colaborare vizează creșterea eficienței în modul de aplicare a 

reglementărilor legale privind salubrizarea comunei Tarcea, în special modul de colectare al 

deseurilor municipale si problemele conexe acesteia, prin prisma următoarelor:  

● Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților; 

● Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

● Hotărârea 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; 

● Hotărârea.... 

 

AVE BIHOR S.R.L., prin încheierea acestui parteneriat, dorește să contribuie în mod 

activ și exprimat la atingerea cotelor impuse de Uniunea Europeană, și adaptate prin 

dispoziții interne, referitoare la cantitatea deșeurilor reciclabile din masa totală a deșeurilor 

municipale. 

 

1. PĂRŢI 

S.C. AVE BIHOR S.R.L. cu sediul în Salonta, Str. Oradiei 32/C, punct de lucru în Salonta, 

str. Oradiei, nr. 32/C, având număr de înregistrare J5/2082/2008, CUI RO 24324675, tel.: 

0359463887, e-mail: center@ave-bihor.ro, cont bancar RO98BTRLRONCRT0501785101, 

Banca Transilvania, reprezentată legal prin administrator Kovacs Zoltan, în calitate de 

operator licentiat, 

şi 

 

Comuna Tarcea, cu sediul în comuna Tarcea, sat Tarcea, nr.55, județul Bihor, CIF 4948305, 

tel.0259 220 094, fax.0259 356 263, e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, reprezentată legal 

prin Primar, Vajna Anton-Arpad, în calitate de partener, 

 

2. SCOPUL ACORDULUI DE COLABORARE 

(1) Prezentul Acord de Colaborare are ca scop asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile 

legale, unui parteneriat între cele două entități în vederea informării, verificării, 

constatării și/sau sancționării, prin serviciul propriu de specialitate din aparatul 

propriu al autorității administrației publice locale, respectiv asistență profesională în 

sprijinul acestuia, prin operatorul desemnat de autoritatea publică locală, în vederea 

aplicării reglementărilor cu privire la primirea și valorificarea deșeurilor reciclabile 
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provenind de la persoane fizice și persoane juridice de pe teritoriul administrativ al 

comunei Tarcea. 

 

 

3. DISPOZIŢII GENERALE 

(1) S.C. AVE BIHOR S.R.L., fiind operatorul licențiat pentru colectarea și transportul 

deșeurilor municipale – prin Contractul nr. 53/54/55/56 din 03.02.2020 BH-LOT 

3/4/5/6 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de salubrizare din 

zona 3, 4, 5 și 6 Bihor (LOT 3/4/5/6), valabil până în anul 2028 – este în măsură să 

asigure suportul profesional în vederea unei eficiențe sporite în aplicarea 

reglementărilor de către autoritatea competentă.  

 

(2) Comuna Tarcea prin autoritățile administrației publice locale (consiliul local și 

primăria)– acționează pentru asigurarea controlului implementării reglementărilor. În 

acest scop, prin atribuțiile sale, adoptă măsuri, hotărâște și decide asupra și în vederea 

aplicării reglementărilor în vigoare și în domeniu, informează, verifică, constată și/sau 

sancționează persoanele fizice și juridice, care nu se conformează reglementărilor în 

vigoare.  

 

4. DURATA 

(1) Durata acordului este de 8 (opt) ani, începând de la data semnării, cu posibilitatea de 

prelungire pe perioade succesive, convenite de părți. În vederea reînnoirii clauzelor de 

colaborare, părțile vor purta tratative, la baza cărora vor sta constatările din perioada 

de colaborare anterioară.  

(2) Pe perioada de valabilitate a colaborării, părțile vor purta tratative, se vor întruni în 

ședințe de analiză a experiențelor și rezultatelor activității desfășurate în perioada 

anterioară. Scopul acestora este creșterea eficientei colaborării, și astfel creșterea cotei 

de reciclabilitate din masa deșeurilor municipale produse.  

 

5. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII  

(1) AVE BIHOR va asigura un autoturism, a cărui destinație va fi controlul activității de 

colectare a deșeurilor pe raza comunei Tarcea în modul descris în continuare. 

(2) AVE BIHOR va asigura, pe cheltuială proprie un șofer pentru autoturismul sus 

menționat, care va asigura transportul reprezentantului comunei Tarcea, pentru a 

verifica punctele de colectare a deșeurilor, zone cu potențial de depozitare deșeuri 

abandonate, existența contractelor cu utilizatorii finali (persoane fizice/juridice/ 

instituții), etc.  

(3) Verificarea se va desfășura pe teritoriul comunei  Tarcea  și va consta în: 

a) Control general pe tot teritoriul comunei, atât în recipienți de colectare deținute 

de persoane fizice, cât și de persoanele juridice, asociații de proprietari și 

instituții publice; 

b) Control în baza unor anunțuri din partea cetățenilor; 

c) Control pe baza monitorizării realizate de colectare, realizat de reprezentanţii 

părţilor semnatare cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare pentru 

colectarea separată a deșeurilor municipale; 

(4) Controlul se va baza pe următoarele: 

a) Conținutul recipientelor de colectare separată; 

b) Modul de precolectare în containerele de diferite categorii și respectarea 

precolectării separate; 
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c) Deținerea și transportul necorespunzător/ilegal sau licențiat al deșeurilor de 

ambalaje; 

d) Verificarea existenței contractelor de salubrizare încheiate cu operatorul 

licențiat în comuna Tarcea; 

(5) Comuna Tarcea, va asigura după posibilități conform programului convenit, respectiv 

în baza dispoziției primarului comunei Tarcea, pentru a efectua constatările și 

aplicarea măsurilor necesare în teren. Programul activității desfășurate în comun de 

către părți, în principiu va fi astfel:  

a) Schimbul I    - Luni – Vineri  între orele 08:00 - 14:00. 

(6) În sensul celor prezentate mai sus, comuna Tarcea, va folosi toate mijloacele 

coercitive de uzanță îndreptate către producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane 

fizice și juridice, de drept public ori privat, din zona administrativ-teritorială a 

comunei Tarcea, care nu respectă reglementările în vigoare, conform procedurilor 

interne. 

(7)  În asigurarea eficientei celor arătate la punctul 4. a) și b), AVE BIHOR va realiza și 

actualiza evidența măsurilor aplicate în cazurile de neconformare constatate.  

(8) Referitor la cazurile arătate la punctul 4. c), deșeurile depistate vor fi 

confiscate/transportate/predate către operatorul licentiat, conform reglementărilor, 

respectiv art. 20 din Hot. 621/2005, respectiv art. 2. (8)-(10) din Legea 101/2006. 

(9) În vederea informării cetăţenilor se vor realiza campanii, broşuri informative sau 

diverse acţiuni educative. 
  

6. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE 

(1) Părțile pot denunța unilateral prezentul act, în cazul în care vor, cu o notificare 

prealabilă. În cazul intenției de denunțare, în urma primei notificări, părțile se vor 

întruni într-o ședință, în vederea prezentării situației ivite, și în vederea stabilirii unei 

concluzii finale. 

 

7. CLAUZE FINALE 

(1) Notificările între părți, în legătură cu prezentul acord de colaborare, vor fi trimise în 

scris, și confirmate la primire.  

(2)  Părțile vor păstra confidențialitatea. Dezvăluirea detaliilor de colaborare se va efectua 

doar în interesul public al comunității locale din comuna Tarcea. În această privință 

părțile răspund reciproc pentru eventualele prejudicii cauzate celeilalte părți prin 

nerespectarea confidențialității.  

(3) Dispozițiile prezentului acord pot fi modificate sau completata prin voința părților, 

prin act adițional. 

 

          Prezentul acord a fost încheiat între părți în data de ……………………, în 2 (două) 

exemplare originale, câte una pentru fiecare parte. 

 

Semnături: 

 

           S.C. AVE BIHOR S.R.L.             Comuna Tarcea 

               prin administrator                               prin Primar 

                 Kovacs Zoltan                       Vajna Anton-Arpad 
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