
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind ajustarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 24 februarie 
2022; 

 
 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; 



Realizând publicarea anunțului în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 230/2022; 
 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. 
 
Nr. 21 
din 24 februarie 2022  

 
 Președinte de ședință         Contrasemnează pentru legalitate 
                Secretar general uat 
        GÁL Katalin              KOVÁCS Ileana-Éva 


