ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 162/2021
cu privire la modificarea tarifelor la serviciul public de salubritate
Consiliul local al orasului Covasna, întrunit în sedinţa ordinară din data de 23
decembrie 2021, sedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentul de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate ale consilierilor, precum şi avizul de
legalitate dat de secretarul general al oraşului,
În conformitate cu:
- art. 6 lit “l”, art. 26 din Legea 101/2006 privind serviciul public de
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 9 alin. (2) lit. “d” din Legea 51/2006 legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul 109/2007 privind normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare
- în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
nr. 6813/2017
- O.U.G. nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
- art. 9 lit. „c” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu
-art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică - republicată
Raportat la:
- Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 37/2008 privind modificarea tarifelor la
serviciul public de salubrizare pe raza oraşului Covasna;
- Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 148/2013 privind modificarea tarifului
la serviciul public de salubrizare, (prin care s-a modificat tariful la colectare şi
transport deşeuri menajere şi asimilate);
- Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 35/2016 privind modificarea tarifelor la
serviciul public de salubrizare pe raza oraşului Covasna;
- Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 30/2017 privind modificarea tarifelor la
serviciul public de salubrizare pe raza oraşului Covasna;
- Hotărârea Consiliului local Covasna nr. 165/2019 privind modificarea tarifelor

la serviciul public de salubrizare pe raza orașului Covasna
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. “n” și art. 139 alin.
(1) , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din O.U.G. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul “pentru” a 15 consilieri, “împotrivă” a - consilieri şi “abţineri” a consilieri
HOTĂRĂŞTE:
Art.1- Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare,
începând cu 01.01.2022, astfel:
SERVICIU

UM/lună

Colectare şi transport deşeuri menajere şi
asimilate acestora pentru persoană juridică
Colectare și transport deșeuri menajare și
asimilate acestora pentru persoană fizică

1 mc
0,08 mc

Tarif inclusiv
TVA –leiActual
Nou
128
145
10,50

12,00

Art. 2 – Tarifele prevăzute la art. 1 includ taxa pe economie circulară în
valoare de 80 lei/tonă fără TVA.
Art. 3 – (1) În cazul familiilor cu același domiciliu, compus din mai mult de 4
membri, facturarea serviciilor de salubrizare se limitează la 4 persoane.
(2) Prin familie se înțelege: părinți, tutore și copii.
Art. 4 – Se aprobă instituirea tarifului diferențiat pentru cei care nu se
conformează prevederilor O.U.G. 74/2018 cu privire la obligativitatea de a colecta
selectiv deșeurile, astfel:
- Persoane fizice – 20 lei/pers.
- Persoane juridice – 200 lei/mc
Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa conducerea S.C.
GOS-TRANS-COM S.R.L.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEAGOVICI VASILE - CĂTĂLIN

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA

