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        Proiect     
    

     HOTĂRÂRE  
       

       

       

privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal  

prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 

    Consiliul Local al orasului  Rupea, judetul Brasov , intrunit in sedinta 

publica ordinara in data de 26.01.2022 

 

Avand in vedere  dispozitiile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare 

de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  In conformitate cu :  

- Legea nr. 101/2006,  privind serviciul de salubrizare al localitatilor; 

    - 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 ; 

- 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: 

- Nota de fundamentare  nr. 372/20.01.2022  SC Serviciul Public Rupea SRL 

prin care solicita aprobarea majorarii tarifelor de maturat stradal 

-Contractul de Delegare a Gestiunii serviciilor publice de salubrizare  

incheiat intre orasul Rupea  si SC Serviciul Public Rupea SRL; 

Raportul de aprobare al Primarului orasului Rupea, in calitate de initiator,   

 

 În temeiul  dispozitiilor art.129 alin.2 lit a, alin.3 lit.c precum si art.139 

alin.1 si 3 lit.g din O.U.G nr.57/2019 din Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
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H O T A R A S T E : 

 

  Art.1. Incepand cu data de 01.01.2022,  se aproba ajustarea tarifelor pentru 

serviciile publice de maturat stradal  prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC 

RUPEA SRL , prevazute in anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.  

 

Art.2. Vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari: 

- Primarul orasului Rupea 

- Conducerea Executiva a SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 

 

 
INITIATOR                                                       CONTRASEMNEAZA    

              PRIMAR                    Secretarul  orasului Rupea  

      Ing. Opris Alexandru       jr. Ioana Madalina Roman                  
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