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PROIECT

HOTĂRÂRE

privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare
prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Consiliul Local al orasului Rupea, judetul Brasov , intrunit in sedinta
publica lunara ordinara in data de 27.01.2017

Avand in vedere  dispozitiile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 101/2006,  privind serviciul de salubrizare al
localitatilor;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului Presedintelui ANRSC nr.109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii Consiliului Local Rupea nr. 4 din
28.02.2011 privind aprobarea reorganizarii Serviciului Public de Specialitate si
infiintarea unei societati comerciale in acest sens avand ca unic actionar orasul
Rupea ;

Avand in vedere Referatul nr. 12 din 20.01.2017 al SC Serviciul public
Rupea SRL prin care solicita aprobarea majorarii tarifelor de salubritate avand in
vedere prevederile Legii nr. 384/2013privind aprobarea OUG 31/2013 pentru
modificarea si completarea OUG 196/2006 privind fondul de mediu , potrivit
careia exista obligatia de a plati catre fondul de mediu o taxa de 80 lei /tona de
deseu depozitat la rampa de deseuri , incepand cu luna ianuarie 2017

Avand in vedere  Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de
salubrizare  incheiat intre orasul Rupea si SC Serviciul Public Rupea SRL;

Avand in vedere  expunerea de motive a Primarului orasului Rupea, in
calitate de initiator,



ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro

mail: contact@primariarupea.ro

În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) litera b) din
Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1. Incepand cu data de 01.02.2017,  se aproba ajustarea
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C.
SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL , preturi fara TVA, prevazute in anexa nr.1,
parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba regulamentul de salubrizare al orasului Rupea , conform
anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari:
- Primarul orasului Rupea
- Conducerea Executiva a SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

INITIATOR Vizat pentru legalitate
PRIMAR Secretarul  orasului Rupea

Ec. Bardas Nicolae Liviu jr. Ioana Madalina Roman

Anexa 1



ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

U.A.T. ORAŞUL RUPEA
Str. Republicii nr. 169, cod postal 505500

Tel. 0268/260490; Fax: 0268/260788
www.primariarupea.ro, www.rupeaturistica.ro

mail: contact@primariarupea.ro

La HCL________________________

o

Preturile si tarifele aprobate pentru serviciile de salubrizare executate de

SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Nr.
crt

Denumire servicii U/M Propus

1 Transport deseuri menajere de la populatie Lei/persoana 7
2 Transport deseuri menajere si industrial de la agenti

economici
Lei/mc 50

3 Chirie container 4 mc Lei/luna 60
4 Chirie container 1 mc Lei/ luna 15
5 Curatare namoluri camine Lei/mc 75

6 Deplasare tractor cu remorca sau vidanja in alte
localitati

Lei/ora 50

7 Utilizarea rampei cu mijloace proprii pentru deseuri
menajere

Lei/mc 53

8 Utilizarea rampei cu mijloace proprii pentru deseuri
moloz

Lei/mc 83

9 Utilizarea rampei cu mijloace proprii Lei/tona 157
10 Transport ocazional cu tractor si remorca Lei/ora 75


