
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al Comunei SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea tarifelor de colectare, precolectare şi transport al 

deşeurilor menajere pentru persoanele fizice din Comuna Suseni 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 
9 ianuarie 2014;  

Având în vedere adresa nr. 4177/2013 a SC AVE HURON SRL, 
înregistrată la instituţia noastră sub numărul 2483/2013 prin care se solicită 
majorarea tarifelor de colectare, precolectare şi transport al deşeurilor 
menajere; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni, înregistrată 
sub nr. 182/2014; 

Raporturile de avizare ale secretarului Comunei Suseni nr. 183/2013 şi 
Comisiei economice, buget, finanţe al Consiliului Local; nr. 1/2014; 

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; 

-Capitolului VIII: modificarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare din Ordinul nr. 109/2007 al Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
cu privire la Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţii; 

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 modificarea tarifelor de colectare, precolectare şi 
transport al deşeurilor menajere pentru persoanele fizice pe teritoriul 
comunei Suseni la 4,49 lei/4.000 persoană/lună, începând cu 15 ianuarie 
2014. 
 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 AVE HURON SRL.   
 
Nr. 1 
din 9 ianuarie 2014 
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