ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.140/2020
privind mandatarea reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în adunarea Generală al
Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea
tarifelor la salubrizarea stradală, activitatea de de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor
publice în municipiul Miercurea Ciuc

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29
mai 2020;
Ţinând cont de adresa cu nr. înreg. 10060/2020 primită de la SC Eco Csik SRL privind
fundamentarea ajustării tarifelor pentru salubrizarea stradală, activitatea de de măturat, spălat, stropit
și întreținerea căilor publice în municipiul Miercurea Ciuc;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Szőke Domokos cu nr.10382/25.05.2020 şi
Raportul de specialitate nr.10383/25.05.2020 întocmit de Serviciul gospodărie, management
energetic, infrastructură și transport local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Miercurea-Ciuc, prin care propune adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea
mandatării reprezentantului UAT Miercurea Ciuc să voteze în adunarea Generală a Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Microregională ,,Alcsík” privind modificarea tarifelor pentru
salubrizarea stradală, activitatea de de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice în
municipiul Miercurea Ciuc;
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
Având în vedere Hotărârea nr. 353/2018, privind delegarea directă în gestiune a activităţii de
curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de
polei sau îngheţ și al activității de măturat, spălat, st ropire şi întreţinerea căilor publice în Municipiul
Miercurea Ciuc și a localității componente Harghita Băi;
Ţinând cont de art. 7 lit. f) din Contractul nr. 1/2019 de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare stradală și deszăpezire al Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Microregională
Alcsik pentru serviciile de salubrizare a localităților;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(1), (3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.n),
precum art.349 și următorii, art.627 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se mandatează domnul/Szőke Domokos , având domiciliul în Miercurea-Ciuc str. Tas
vezér nr. 12 județul Harghita și datele de identificare CNP 1680810191360, CI Seria HR Nr. 297085
în calitate de reprezentant al UAT Miercurea Ciuc în Adunarea Generală al Asociației
Intercomunitară de Dezvoltare Microregională Alcsik.

Art.2. Se mandatează persoana arătată în art.1 ca, în numele și pentru UAT Miercurea Ciuc,
să voteze în Adunarea Generală a AIDM Alcsik, modificarea tarifelor începând cu data de
01.06.2020 pentru prestarea serviciilor de salubrizare stradală, activitatea de de măturat, spălat,
stropit și întreținerea căilor publice în municipiul Miercurea Ciuc din contractul de delegare
nr.1/2019, la nivelul celor arătate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana arătată la art. 1
precum și viceprimarul Szőke Domokos și AIDM Alcsik .
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Ráduly Róbert Kálmán,
c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Szőke Domokos ;
d) Serviciului gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local,
e) AIDM Alcsik .
f) SC ECO CSIK SRL

Preşedintele şedinţei
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 140/2020

Denumire serviciu

UM

Tarif aprobat fără TVA Tarif propus fără TVA
2019
din 01.06.2020

1 Golire coș de gunoi

Buc

4.66

3.69

2 Măturat mecanic cu aspirator

1000
mp

17.21

17.21

3 Măturat mecanic fără aspirator

1000
mp

12.24

12.24

4 Stropit mecanic

1000
mp

6.73

6.73

5 Spălat mecanic

1000
mp

16.56

16.56

To

77.51

77.51

7 Măturat manual drum/trotuar
ziua

1000
mp

15.49

15.49

8 Curățat noroi ziua

1000
mp

16.29

16.29

9 Curățat noroi noapte

1000
mp

20.35

20.35

10 Măturat manual drum/trotuar
noapte

1000
mp

19.11

19.11

12 Colectat hârtie , PET, etc.

1000
mp

14.51

14.51

13 Măturat mecanic cu aspirator

H

206.30

206.30

14 Manoperă/pers/h

H

20.07

20.07

6 Transport deșeu util./tonă
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