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HOTĂRÂREA NR.450 

privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare  

în Municipiul Mangalia 

  

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.223/18.11.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.86424/18.11.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R86121/18.11.2021; 

• Adresele  înaintate de S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. înregistrate cu nr.74553/12.10.2021, 

respectiv nr.87440/22.11.2021; 

• Adresa Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice înregistrată cu nr.79441 din data 

de 26.10.2021; 

• Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului 

Mangalia nr.49258/30.08.2013, modificat prin actele adiționale ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu mo-

dificările şi completările ulterioare; 

•  Prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modi-

ficările şi completările ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările  ulterioare; 

• Prevederile Ordinului nr.109/2007 al A.N.R.S.C. privind Normele metodologice de stabilire,  

ajustare și  modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul 

Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), art.140 

alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-

trativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare în Municipiul Mangalia, 

conform următoarelor tarife: 

 

Nr. 

Crt. 
ACTIVITATE UM 

Tarif actual 

(lei/UM) 

Fără TVA 

Tarif aprobat 

(lei/UM) 

Fără TVA 

1. 

Colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare prove-

nind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 

- de la populație pers/lună 6,65 7,25 

- de la agenți economici și instituții publice mc 94,61 103,28 

2. Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice 

- Măturat manual carosabil + trotuare 1000 mp 15,71 16,66 

- Măturat mecanizat carosabil 1000 mp 9,07 9,62 

- Măturat mecanizat trotuare 1000 mp 2,45 2,60 

- Curățat rigolă manual       1 ml 0,17 0,18 

- Spălat străzi (carosabil) 1000 mp 5,89 6,24 
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- Stropit străzi (carosabil) 1000 mp 3,32 3,52 

- Întreținere curățenie (carosabil și trotuare) 1000 mp 8,02 8,50 

- Precolectat, colectat deșeuri stradale lei/tonă 269,90 294,66 

3. 
Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 

timp de polei sau îngheț 

- Curățarea manuală a zăpezii 1000 mp 136,03 144,22 

- Pluguit zăpada cu utilaj cu lama 1000 mp 3,54 3,75 

- Încărcat și transportat zăpadă și gheață 1000 mp 3,48 3,69 

- 
Împrăștiat mecanic materiale antiderapante (amestec 

de sare și nisip) 
1000 mp 10,07 10,68 

- 
Împrăștiat manual materiale antiderapante (amestec 

de sare și nisip) 
1000 mp 9,18 9,73 

- 
Combatere polei și gheață cu soluție de clorură de 

calciu 30% 
1000 mp 30,06 31,87 

4. Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea 

- Dezinsecție 100 mp 1,78 1,89 

- Dezinfecție 100 mp 1,08 1,15 

- Deratizare 100 mp 3,14 3,33 

5. 
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul 

public și predarea acestora unităților de ecarisaj 
kg 0,54 0,57 

6. 
Precolectat, colectat, transportat deșeuri volumi-

noase 
mc 1,96 2,08 

7. 
Precolectat, colectat, transport deșeuri de con-

strucții(asimilate) și demolări 
tonă 89,12 89,67 

 

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional, corespunzător prevederilor art.1 şi noilor tarife aprobate, la 

contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Mangalia nr.49258 din 

data de 30.08.2013, modificat prin actele adiționale ulterioare. 

 

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Mangalia  în vederea semnării actului adițional la contractul de 

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Mangalia nr.49258 din 30.08.2013, 

aprobat conform art.2. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Polaris M 

Holding S.R.L., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului 

Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, 

și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 22.12.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANDREI DANIEL – SORIN 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


