
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea tarifelor de salubrizare în comuna Suseni 

 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 30 
ianuarie 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; 

Luând în considerare alin. (13) a art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Proces 
verbal de afișare nr. 4295/2022; 
 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 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. 
 
Nr. 8 
din 30 ianuarie 2023 
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