
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 111/2021 
privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 
____________ 2021; 

 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4305/2021 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Suseni înregistrat sub nr. 4306/2021;  
- Adresa nr. 2245/2021 transmisă de SC. RDE HURON SRL, înregistrat la Primăria 

comunei Suseni sub nr. 4282/21.122021 însoțită de documentația aferentă prin care solicită 
ajustarea tarifelor de salubrizare la nivelul comunei Suseni; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 12/2021 privind aprobarea atribuirii 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciuului public de salubrizare în Comuna Suseni, 
judeșul Harghita cu nr. 419/29.01.2021, încheiat cu S.C. RDE HURON S.R.L.; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Capitolului VII: Ajustarea  tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare 
a localităților; 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu; 
 - Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 - art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public de 
salubrizare în comuna Suseni, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea activității UM Tarif unitar 
fără TVA 

(lei) 

TVA Tarif unitar 
inclusiv TVA 

(lei) 
1. Colectarea și transportul 

deșeurilor reziduale 
    

 - persoane fizie Lei/lună/pers 5,48 1,04 6,52 
 - persoane juridice Lei/mc 116,71 22,17 138,88 

2. Colectarea deșeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcții 

Lei/mc 531,84 101,04 632,88 

3. Colectarea și transportul 
deșeurilor voluminoase 

Transport 4.328,32 822,38 5150,70 

 
 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 12/2021 
privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de 
salubrizare al Comunei Suseni rămân valabile. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul 
comunei Suseni. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei 
Suseni, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Suseni, Viceprimarului comunei 
Suseni, Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, Operatorului serviciului public de salubrizare 
SC. RDE HURON SRL și se aduce la cunoștință publică prin afişarea la sediul primăriei, în 
spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro. 
 

 
 Suseni, 23 decembrie 2021 
 
 
   Iniţiator    Avizat pentru legalitate    
          Primar       Secretar general uat 
           Egyed József        Kovács Ileana-Éva 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni nr. 212 Telefon 0266-350077 e-mail primaria@suseni.ro  
Nr. 4305/2021 Dos. I/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 111/2021 privind ajustarea tarifelor de salubrizare în 

comuna Suseni 
 

 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de 
hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni, pentru următoarele 
 

Motive: 
 
 Conform prevederilor art. 13 din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților ”Tarifele pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, la solicitarea 
operatorilor, în raport cu evoluţia parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoţite de 
documentaţia de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.” 
 Având în vedere adresa nr. 2245/2021 transmisă de SC. RDE HURON SRL, înregistrat la 
Primăria comunei Suseni sub nr. 4282/21.122021 însoțită de Fișa de fundamentare și Memoriul 
tehnic, prin care solicită ajustarea tarifelor de salubrizare la nivelul comunei Suseni luând în 
considerare rata de inflației de 7,94% în perioada 01.10.2020 – 30.11.2021, creșterea cheltuielilor 
cu depunerea în rampă cu 16,67%, respectiv creșterea salariului minim brut pe economie din 
01.01.2022. 
 Prin urmare, tarifele de salubrizare, care se propun a fi modificate față de cele aprobate 
prin HCL nr. 12/2021, calculate pe baza elementelor de cost prevăzute în lege se arată astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității UM Tarif unitar 
fără TVA 

(lei) 

TVA Tarif unitar 
inclusiv TVA 

(lei) 
1. Colectarea și transportul 

deșeurilor reziduale 
    



 - persoane fizie Lei/lună/pers 5,48 1,04 6,52 
 - persoane juridice Lei/mc 116,71 22,17 138,88 

2. Colectarea deșeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcții 

Lei/mc 531,84 101,04 632,88 

3. Colectarea și transportul 
deșeurilor voluminoase 

Transport 4.328,32 822,38 5150,70 

 
Celelalte taxe stabilite prin HCL nr. 12/2021 privind aprobarea atribuirii Contractului de 

delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni rămân neschimbate. 
 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile: Capitolului VII: Ajustarea 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 
iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; art. 129 alin. (2) lit. 
”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr. 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; ale Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; precum și a O.U.G. nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 
Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni. 
 
 
 Suseni, la 23 decembrie 2021 
 
 
 

Primar, 
Egyed József 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
Comuna Suseni nr. 212 Cod poștal 537305 Tel. 0266-350077 e-mail: primaria@suseni.ro  

Nr. 4306/2021 Dos. I/1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
referitor la Proiectul de hotărâre nr. 111/2021 privind ajustarea tarifelor de salubrizare în 

comuna Suseni 
 

 
 În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind ajustarea 
tarifelor de salubrizare în comuna Suseni, facem următoarele observaţii: 
 Analizând Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna 
Suseni, iniţiat de Primarul comune Suseni în conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, observăm, că obiectul acestuia se referă la aprobarea ajsutării tarifului 
de salubrizare luând în considerare rata de inflației de 7,94% în perioada 01.10.2020 – 30.11.2021, 
creșterea cheltuielilor cu depunerea în rampă cu 16,67%, respectiv creșterea salariului minim 
brut pe economie din 01.01.2022. 
 Din conţinutul actului de motivare, și anume Referatul de aprobare nr. 4305/2021, 
elaborat de Primarul Comunei Suseni, în calitate de iniţiatorul proiectului de hotărâre, 
identificăm ca motive de fapt necesitatea ajustării tarifului de salubrizare având în vedere 
adresa nr. 2245/2021 transmisă de SC. RDE HURON SRL, înregistrat la Primăria comunei Suseni 
sub nr. 4282/21.122021 însoțită de Fișa de fundamentare și Memoriul tehnic. 

Prin urmare, tarifele de salubrizare, care se propun a fi modificate față de cele aprobate 
prin HCL nr. 12/2021, calculate pe baza elementelor de cost prevăzute în lege se arată astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității UM Tarif unitar 
fără TVA 

(lei) 

TVA Tarif unitar 
inclusiv TVA 

(lei) 
1. Colectarea și transportul 

deșeurilor reziduale 
    

 - persoane fizie Lei/lună/pers 5,48 1,04 6,52 
 - persoane juridice Lei/mc 116,71 22,17 138,88 

2. Colectarea deșeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcții 

Lei/mc 531,84 101,04 632,88 

3. Colectarea și transportul Transport 4.328,32 822,38 5150,70 



deșeurilor voluminoase 
 

Celelalte taxe stabilite prin HCL nr. 12/2021 privind aprobarea atribuirii Contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Comunei Suseni rămân neschimbate. 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat 
prevederile legale ale: Capitolului VII: Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare din Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice 
serviciului de salubrizare a localităților; art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (1) 
și art. 196 alin. (1) lit. ”a„ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare; a O.U.G. nr. 
92/2021 privind regimul deșeurilor; ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; precum și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu. 

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 
fundamentat juridic.  
 În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind ajustarea 
tarifelor de salubrizare în comuna Suseni, observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, 
cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în ansamblul legislaţiei şi 
nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie 
aprobată. 
 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 
Comunei Suseni, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 
 
 
 Suseni, la 23 decembrie 2021 
 
 
         Inspector, 

Ferencz Lehel 
 
 

 
       
 


