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 H O T Ă R Â R E A    Nr.36/2019 

Privind ajustarea  tarifelor   pentru colectarea şi transportul deșeu  menajer 
 

 
 
 

                            Consiliul local orășenesc Borsec 
   Având în vedere  adresa nr.580 /2019  din partea al S.C.RDE – 

HURON S.R.L., concesionarul serviciului public de colectare şi transport  deșeului  
menajer, prin care se arată necesitatea ajustării  tarifelor practicate la prestările de 

servicii, fundamentat prin baza de calcul anexată.  
   Luând în considerare prevederile Legii  nr.51/2006, privind 

serviciile comunitare de utilități publice,modificat și completat,  Legea nr.101/2006, 

privind serviciul de salubrizare a localităților, modificat și completat, art.15 și 16 din 

Ordinul ANRSC nr.109/2007, Ordonanța nr.31/2013 prin care se modifică art.9, 

lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.196/2005  privind Fondul pentru mediu, 

Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea  Legii 

nr.211/2011 privind deșeurile, Legea nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje   precum şi art.13(2) din 
Contractul de delegare a gestiunii a serviciului public de colectare şi transport 

deșeuri menajere nr.60/27.08.2008. 

          Văzând avizul favorabil al comisiei  buget – finanțe  din cadrul  

Consiliului local orășenesc Borsec 

   In temeiul dispozițiunilor art.39(1), art.36(2), lit.d), art.36(6) lit.a), 
pct.14 , art.45(1), art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi cu  

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică ,republicată 2013 cu modificări și completări. 
 

 
 

H O T Ă R E Ş T E  

 
 

   Art.1. Ajustarea cu începere din data de 01.06.2019 a tarifelor 

pentru serviciul public de colectare şi transport deșeu menajer după cum 

urmează:  
- persoane fizice – 7,11 lei/persoană/lună + TVA (8,46 lei) ; 
- persoane juridice – 98,98 lei/mc., + TVA (117,78 lei); 

 
       Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.22/2017, adoptată în acest sens. 
 



   Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează, primarul localității în colaborare cu  S.C.RDE – HURON S.R.L  prin 
reprezentantul său legal. 

          Art.4. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 

Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 
primăriei. 

                  Art.5. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează : 

                                   Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ.                                        
                                    S.C.RDE – HURON S.R.L  
 

 

 

                      Borsec, la  29   mai   2019  
 

 

 

 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
         Mosneag Ilona    
     


