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CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea ajustării tarifelor de colectare, precolectare şi transport al deşeurilor 

din Comuna Suseni  
 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 15 
ianuarie 2018; 
 Urmare a adresei nr. 167/2018 transmisă de SC RDE HURON SRL referitoare la 
solicitarea de ajustare a tarifelor de salubrizare începând cu 1 ianuarie 2018, Memoriul 
tehnic și Fișele de fundamentare a prețurilor pentru colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale pentru persoane fizice și pentru persoane juridice din 
Comuna Suseni precum și colectarea separată și transportul separat al deșeurilor din 
reamenajări și reabilitare de construcții în comuna Suseni ; 

Văzând: -Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni, înregistrată sub nr. 
420/2018; 

- Raportul de avizare ale secretarului Comunei Suseni nr. 421/2018;  
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism; 
Amendamentele formulate la Proiectul de hotărâre de Comisia economico-

financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și de primar la Proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii; 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Suseni 1962/29.06.2015, aprobat prin HCL nr. 34/2015; 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 66/2014 privind aprobarea 
Regulamentului şi al Caietului de sarcini al Serviciului public de salubrizare al Comunei 
Suseni; 

Având în vedere prevederile:  
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice modificată şi 

completată şi Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţii; 
- Legii 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;   
-Capitolului VII: Ajustarea  tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 

salubrizare din Normele metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, 
aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 



În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi 
completată 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului public de 
salubrizare în comuna Suseni, aprobate prin HCL nr. 81/2017 după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt 

Denumirea activităţii UM Tarif 
unitar 

fără TVA 

TVA Tarif 
unitar 

inclusiv 
TVA 

1 Colectare şi transportul 
deşeurilor municipale 

    

 - persoane fizice  lei/lună/pers 3,78 0,72 4,50 

 - asociaţii de locatari lei/lună/pers 3,78 0,72 4,50 

 - persoane juridice lei/mc 79,84 15,16 95 

2 Colectarea deşeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcţii 

lei/mc 123,70 23,50 147,21 

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Suseni, dl. Egyed József şi Compartimentul de impozite şi taxe locale. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului Comunei Suseni şi societăţii SC RDE HURON SRL.   

 
Nr. 9 
din 15 februarie 2018   
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