
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării tarifelor de colectare, precolectare şi transport al deşeurilor 
menajere pentru persoanele fizice şi juridice din Comuna Suseni aprobate prin HCL nr. 

49/2015

Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 2016;

Urmare  a  intrării  în  vigoare,  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2016  a  Legii  nr. 
227/2015 privind Codul fiscal,  prin care, potrivit  art.  291 nivelul  cotei  taxei  pe valoarea 
adăugată este de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016;

Văzând Expunerea de motive  a Primarului  Comunei  Suseni,  înregistrată sub nr. 
397/2016;

Raporturile de avizare ale secretarului Comunei Suseni nr. 398/2016 şi a Comisiei 
economice, buget, finanţe al Consiliului Local; nr. 7/2016;

Oferta financiară depusă de SC RDE HURON SRL în cadrul procedurii de delegare 
a serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Suseni;

Hotărârea  Consiliului  Local  al  Comunei  Suseni  nr.  34/2015  privind  aprobarea 
atribuirii Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de salubrizare al Comunei 
Suseni, 

Având în vedere prevederile: 
- art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
-  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  VI:  Stabilirea   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 modifică tarifele pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare 
în comuna Suseni, aprobate prin HCL nr. 49/2015 după cum urmează:



Nr. 
Crt

Denumirea activităţii UM Tarif 
unitar 

fără TVA

TVA Tarif 
unitar 

inclusiv 
TVA

1 Colectare şi transportul 
deşeurilor municipale
- persoane fizice lei/lună/pers 3,40 0,68 4,08
- asociaţii de locatari lei/lună/pers 3,40 0,68 4,08
- persoane juridice lei/mc 67,92 13,58 81,50

2 Dezinfectare recipienţi lei/buc 3,92 0,78 4,70
3 Colectarea deşeurilor 

rezultate din reamenajări 
de construcţii

lei/mc 67,92 13,58 81,50

4 colectarea cadavrelor 
animalelor

lei/kg 10 2 12

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 RDE HURON SRL.  

Nr. 16
din 28 ianuarie 2016 

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
         Secretar

TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA


