
 

 

  
H O T Ă R Â R E A   NR. 31/2017 

privind indexarea tarifelor la serviciul public de salubrizare pe aria de activitate al  
S.C. GOSP-COM S.R.L. 

 
Consiliul local al municipiului  Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea  de motive a primarului privind indexarea 

tarifelor la serviciul public de salubrizare pe aria de activitate al S.C. GOSP-COM S.R.L., 
Văzând Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

1/10.06.2013, modificat prin acte adiționale; 
Ţinând cont de art. 2 alin. 3, art. 3, art. 6 alin. 1 lit. k şi l, art. 9, art. 26 din Legea nr. 

101/2006 privind serviciile publice de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 1 alin. 2 lit. e, art. 8 alin. 2 lit. i şi j, art. 9 alin. 2 lit. d din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere art. 3 alin. 2, art. 4, art. 6, art. 8 şi art. 15-17din Normele metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
salubrizare, aprobate prin Ordinul nr. 109/2007 Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Servicii Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45 alin. 1 şi art. 115 
alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
                       

Art. 1. – Se aprobă modificarea art. 16  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, după cum urmează: 

“Art. 16. – Tariful de salubrizare cuprinde colectarea de deseuri municipale si al 
deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii 
colectate separat pentru colectari voluminoase.  

 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire tarif UM Tarif 
actual in 
lei la data 

de 
31.12.2016  
 Fara TVA  

Tarif 
Propus in 

lei  
Incepand 
cu data de 

01.04.2017, 
Fara TVA  

1. Maturat manual strada mp 0.08 0.08 
2. Maturat mecanic strada mp 0.11 0.11 
3. Intretinere spatii verzi mp 0.09 0.09 
4. Colectare si transport  deseuri 

 
Urban persoane fizice 

 
Rural persoane fizice 

 
Persoane juridice 

 

 
 

pers 

 
 

6.66 
 

4.86 
 

66.67 

 
 

7.56 
 

5.88 
 

84.03 

5. Colectare si transport deseuri similare deseurilor 
menajere 

to 180 260.00 



 

 

6. Transport container 4 mc km 3.78 3.78 
7. Spalat, dezinfectat comtainere 1.1 mc buc 10.00 10.00 
8. Saci menajeri cu valoare preplatita(0.1 mc) buc 5.65 8.41 
9. Chirie container 4 mc/luna buc 29.61 29.61 
10. Chirie pubela 1.1 mc/luna buc 21.09 21.09 
11. Chirie pubele 240 litri/luna buc 4.84 4.84 
12. Colectat si transportat PET valorificabil mc gratis gratis 
13. Colectat si transportat hartie/carton valorificabil mc gratis gratis 
14. Colectat si transportat sticla valorificabil mc gratis gratis 
15. Colectat si transportat alte deseuri selective 

valorificabile – DEEE, namol, pamant si pietre, 
baterii uzate acumulatori, textile etc 

mc gratis gratis 

 
 
Art. 2. – Restul prevederilor art. 16 din Contract rămân în vigoare. 
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de 

administraţie a S.C. GOSP-COM S.R.L. și Primarul Municipiului Târgu Secuiesc. 
 
 

Târgu Secuiesc, la 7 aprilie 2017 
 
, 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
    Szöllősi Tamás    

        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR 

                                                                                                                  Zátyi Andrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Mátyus Kálmán 
Serv. Adm. Publ. Loc. 


