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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 ordinara in data de ___________ 

 

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.183/2023 a  SC Serviciul Public Rupea SRL prin 

care solicita aprobarea majorarii tarifelor de salubritate  

-    Având  în vedere HCL nr. 82 din 16.08.2021 privind asocierea Oraşului 

Rupea în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Eco Zona Rupea”,  

împuternicită cu delegarea serviciului de salubrizare în oraşul Rupea şi având în 

vedere contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.41 din 

22.09.2022 către operatorul regional 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 01.01.2023,  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. Vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari: 

- Primarul orasului Rupea 

- Conducerea Executiva a SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 

 
INITIATOR                                                                              CONTRASEMNEAZA    

Primar  

Ing. Opris Alexandru                                                                            Secretar General U.A.T.  

                        jr. Ioana Madalina Roman     
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                                                                                                    Anexa 1 

La HCL nr_______2023 

 

Preturile si tarifele aprobate pentru serviciile de salubrizare executate de  

SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

 

Nr. 

crt 

Denumire servicii U/M Propus 

 

1 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale de la populaţie  

                                                                           

Lei/luna/persoana 16,81 lei / lună 

/ pers 

faraTVA, 20 

lei cu TVA   

2 Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 

municipale de la agenţi economici şi instituţii publice                             

 

Lei/mc 195 lei / mc  + 

TVA  ( 232,05 

lei TVA 

inclus) 

 

3 Chirie container 4 mc Lei/luna 60 fara TVA  

4 Chirie container 1 mc Lei/ luna 20 fara TVA  

5 Curatare namoluri camine Lei/mc 86 fara TVA  

6 Deplasare tractor cu remorca sau vidanja in alte 

localitati  

Lei/ora 60 fara TVA  

7 Transport ocazional cu tractor si remorca Lei/ora 87 fara TVA  

8 Pluguit zapada- strat pana la 30 cm  Lei/mp 20 lei/1000mp 

fara TVA  

9 Pluguit zapada – strat peste 30 cm Lei/mp 35 lei/1000mp 

fara TVA  

10 Imprastiat material antiderapant  Lei/mp 15 lei /1000mp 

fara TVA  
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