ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 164/2021
Cu privire la stabilirea tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe raza
orașului Covasna
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
23 decembrie 2021, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (15),
Analizând:
-referatul de aprobare al primarului;
-raportul compartimentului de specialitate;
-avizele comisiilor de specialitate juridică şi pentru administraţie public
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică - socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice şi comerţ;
-avizul de legalitate al secretarului general al oraşului;
În conformitate cu prevederile:
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice –
republicată, cu modificările și completările ulterioare
Legii nr. 101/2006 – a serviciului de salubrizare a localităților, cu
modificările și completările ulterioare
Art. V pct. 5 lin. (5) lit. b) din OUG 74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 21/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind tranparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
HCL nr. 152/2017 privind atribuirea directă a contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC Gos Trans
Com SRL, având ca acționar unic orașul Covasna
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pe raza
orașului Covasna nr. 6831/15.11.2017, aprobat prin HCL nr. 152/2017 și Caietul de
sarcini al serviciului
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 Tariful la colectare selectivă pe raza orașului Covasna,
conform Notei și Fișei de fundamentare anexe la prezenta, după cum urmează:
Tarif
Tarif exclusiv TVA
TVA 19%
Tarif inclusiv TVA

U/M
Tonă

Propus – lei - 2022
1284,11
243,98
1528,09

Art. 2. – Tariful stabilit se va recupera de la organizația de transfer de
responsabilitate, conform Ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Art. 3. – 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 ORAŞULUI COVASNA
VASILICA ENEA

