
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 106/2022 
privind modificarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 
____________ 2023; 

 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4289/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Suseni înregistrat sub nr. 4290/2022;  
- Adresa nr. 20053/29.12.2022 transmisă de SC. RDE HURON SRL, înregistrat la Primăria 

comunei Suseni sub nr. 4266/29.12.2022, însoțită de Fișa de fundamentare și Memoriul tehnico-
economic, prin care solicită modificarea tarifelor de salubrizare la nivelul comunei Suseni luând 
în considerare creșterea cheltuielilor cu depunerea în rampă cu peste 19%, creșterea salariului 
minim pe economie cu 17,64%, actualizarea cheltuielilor cu combustibil, rata inflația de 15,94% 
în perioada 2021 decembrie 2021 – noiembrie 2022, pentru asiguarea echilibrului contractului; 

- 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, Secțiunea 3: Modificarea  tarifelor pentru activităţile specifice serviciului 
de salubrizare din Ordinul nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 - 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 modificarea 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 6,35 1,20 7,55 
 - persoane juridice Lei/mc 135,31 25,70 161,01 

2. Colectarea deșeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcții 

Lei/mc 616,62 117,15 733,77 

3. Colectarea și transportul 
deșeurilor voluminoase 

Transport 5.018,25 953,46 5.971,71 

4. Gestionare deșeuri 
municipale reciclabile 

To  897,3 170,48 1.067,78 

 
 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, 30 decembrie 2022 
 
   Iniţiator    Avizat pentru legalitate    
          Primar       Secretar general uat 
           Egyed József        Kovács Ileana-Éva 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 3 Telefon 0266-350077 e-mail primaria@suseni.ro 
Nr. 4289/2022 Dos. I/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 106/2022 privind modificarea 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 modificarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni, pentru următoarele 
 

Motive: 
 
 Conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților ” Tarifele distincte prevăzute la alin. (1) se 
calculează şi se aprobă, din propria iniţiativă, a autorităţilor administraţiei publice locale ale 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, 
la orice stabilire, ajustare sau modificare a unui tarif aferent vreunei activităţi de salubrizare desfăşurate 
de operatori pe fluxul deşeurilor municipale.”; 
 Având în vedere adresa nr. 20053/29.12.2023 transmisă de SC. RDE HURON SRL, 
înregistrat la Primăria comunei Suseni sub nr. 4266/29.12.2022, însoțită de Fișa de fundamentare 
și Memoriul tehnico-economic, prin care solicită modificarea tarifelor de salubrizare la nivelul 
comunei Suseni luând în considerare creșterea cheltuielilor cu depunerea în rampă cu peste 
19%, creșterea salariului minim pe economie cu 17,64%, actualizarea cheltuielilor cu 
combustibil, rata inflația de 15,94% în perioada 2021 decembrie 2021 – noiembrie 2022, pentru 
asiguarea echilibrului contractului; 
 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, ce se vor utiliza 
începând cu data de 01 februarie 2023, 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 6,35 1,20 7,55 
 - persoane juridice Lei/mc 135,31 25,70 161,01 

2. Colectarea deșeurilor 
rezultate din reamenajări 
de construcții 

Lei/mc 616,62 117,15 733,77 

3. Colectarea și transportul 
deșeurilor voluminoase 

Transport 5.018,25 953,46 5.971,71 

4. Gestionare deșeuri 
municipale reciclabile 

To  897,3 170,48 1.067,78 

 
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, Secțiunea 
3: Modificarea  tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare din Ordinul nr. 
640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte 
pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare; 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, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare; precum și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, cu modificările și completările ulterioare. 
 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 modificarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni. 
 
 
 Suseni, la 30 decembrie 2022 
 

Primar, 
Egyed József 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 3 Telefon 0266350077, email primaria@suseni.ro 

Nr. 4290/2022 Dos. I/1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 106/2022 privind modificarea tarifelor de salubrizare în 

comuna Suseni 
 

În temeiul prevederilor 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, primind spre analiză Proiectul 
de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Comuna Suseni, facem următoarele 
observaţii: 

Comuna Suseni are încheiat contract de delegare a serviciului de salubrizare cu societatea 
SC. RDE HURON SRL419/29.01.2021 pe o durată de 5 ani. 

Utima ajustare de tarif sa realizat pe data de 24 februarie 2022. 
Având în vedere adresa nr. 20053/29.12.2023 transmisă de SC. RDE HURON SRL, 

înregistrat la Primăria comunei Suseni sub nr. 4266/29.12.2022, însoțită de memoriul tehnico-
economic, prin care solicită modificarea tarifelor de salubrizare la nivelul comunei Suseni luând 
în considerare creșterea cheltuielilor cu depunerea în rampă cu peste 19%, creșterea salariului 
minim pe economie cu 17,64%, actualizarea cheltuielilor cu combustibil, rata inflația de 15,94% 
în perioada 2021 decembrie 2021 – noiembrie 2022, pentru asiguarea echilibrului contractului; 

În temeiul art 4. lit d) și art. 36 din Ordinul 640/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, 
precum și calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de 
salubrizare; 

Prin urmare, tarifele de salubrizare propuse, ce se vor utliza începând cu data de 01 
februarie 2023 se arată astfel: 

 
Nr. 
Crt 

Denumirea activităţii UM Tarif unitar 
inclusiv 

TVA (lei) 

Tarif unitar inclusiv 
TVA (lei) 

Propus 
1. Colectare şi transportul 

deşeurilor municipale 
   

 - persoane fizice  lei/lună/pers 6,52 7,55 
 - asociaţii de locatari lei/lună/pers 6,52 7,56 



 - persoane juridice lei/mc 138,88 161,01 
2. Colectarea deşeurilor 

rezultate din reamenajări 
de construcţii 

lei/mc 632,89 733,77 

3. Colectarea separată și 
transportul separat al 
deșeurilor municipale 
rezultate pentru 
cantitățile excedentare a 
volumului max. 15 kg 

Sac 120 L 10,00 10,00 

4.  Colectarea separată și 
transportul separat a 
deșeurilor biodegradabile 
în saci de colectare 
pentru persoane fizice 

Sac 120 L 19,99 19,99 

5. Colectarea deșeurilor 
voluminoase 

transport 5150,70 5971,71 

  
 Resepectiv în cazul deșeurilor Colectate separat, transportul separat și trimitere la 

valorificare a materialelor de hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile muncipale, 
plătibile către autoritatea administrației publice locale prin implementarea unui sistem integrat 
de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal în UAT Comuna 
Suseni. 

 Comuna Suseni are încheiat contract pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea 
și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de 
ambalaje la nivelul UAT Comuna Suseni, județul Harghita cu Eco Synergy SA, respectiv SC. 
RDE Huron SRL 

 
Nr. Crt Denumirea activităţii UM Tarif unitar 

inclusiv TVA 
(lei) 

Tarif unitar 
inclusiv TVA (lei) 

Propus 
1. Tarif gestionare deșeurilor 

de hârtie și carton 
To 573,95 

1.067,78 

2 Tarif gestionare deșeurilor 
din plastic 

 597,52 

3 Tarif gestionare deșeurilor 
din PET 

 1420,54 

4 Tarif gestionare deșeurilor 
din sticlă 

 717,73 

5. Tarif gestionare deșeurilor 
din oțel 

 586,70 

6 Tarif gestionare deșeurilor  2075,62 



din aluminiu 
7 Tarif gestionare deșeurilor 

din lemn 
 535,00 

 
 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 139, alin (2) și 

art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administativ, cu modificările și completările ulteiroare, prevederile Legii 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice modificată şi completată şi Legea nr. 101/2006 privind 
serviciul de salubrizare a localităţii. 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 
Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem pentru consultare și analiză 
Proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în Comuna Suseni. 

 
  Suseni, la 30 decembrie 2022 

 
 
       Inspector 
                    Ferencz Lehel 

 
 


