
 

 

                  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de salubritate 

 prestate de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L 

 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 

FEBRUARIE 2020,  

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 929 din 13.02.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- fișa de fundamentare a tarifului pentru populație înaintată de S.C. Selectiv Deșeuri 

2010 S.R.L înregistrată sub nr.87/08.01.2020; 

- fișa de fundamentare a tarifului pentru agenții economici și instituții publice pentru 

deșeuri menajere înaintată de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L înregistrată sub 

nr.949/14.02.2020; 

- fișa de fundamentare a tarifului pentru agenții economici și instituții publice pentru 

deșeuri reciclabile înaintată de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L înregistrată sub 

nr.950/14.02.2020; 

Examinând: 

- raportul Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite și Taxe Locale nr. 942 din 

14.02.2020;  

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr.1057 

din 19.02.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, 

drepturile cetăţenilor nr. 1067 din 19.02.2020; 

În conformitate cu: 

- prevederile art.6 alin.(1), lit.k) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin.(1), lit.k) și l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d) coroborate cu cele ale alin.(7) lit.n) și ale art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă tariful pentru activitățile de salubritate prestate de S.C. Selectiv 

Deșeuri 2010 S.R.L pentru populație în sumă de 7,32 lei/persoană/lună inclusiv TVA. 

(2) Fișa de fundamentare a tarifului pentru activitățile de salubritate prestate de S.C. 

Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L pentru populație este prevăzută în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



 

 

Art.2. (1) Se aprobă tariful pentru activitățile de salubritate (deșeuri menajere) 

prestate de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L pentru agenții economici și instituțiile publice 

în sumă de 59,65 lei/mc/lună inclusiv TVA. 

(2) Fișa de fundamentare a tarifului pentru activitățile de salubritate (deșeuri 

menajere) prestate de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L pentru agenții economici și 

instituțiile publice este prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. (1) Se aprobă tariful pentru activitățile de salubritate (deșeuri reciclabile) 

prestate de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L pentru agenții economici și instituțiile publice 

în sumă de 29,80 lei/mc/lună inclusiv TVA. 

(2) Fișa de fundamentare a tarifului pentru activitățile de salubritate (deșeuri 

reciclabile) prestate de S.C. Selectiv Deșeuri 2010 S.R.L pentru agenții economici și 

instituțiile publice este prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Tariful prevăzut la art.1 va intra în vigoare începând cu 01.04.2020, ulterior 

aprobării Hotărârii Consiliului Local privind instituirea taxei speciale de salubritate pentru 

persoanele fizice de pe raza localității Căzănești. 

Art.5. (1) Tariful prevăzut la art.2-3 va intra în vigoare începând cu data aducerii la 

cunoștință publică a hotărârii cu caracter normativ. 

(2) Începând cu data prezentei hotărâri, taxa specială de salubritate pentru persoane 

juridice instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/27.09.2012 precum și prevederile 

referitoare la încasarea acestei taxei se abrogă. 

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri devin obligatorii de la data aducerii la cunoștință 

publică. 

Art.7. Primarul oraşului Căzăneşti și Biroul Contabilitate, Salarizare, Impozite și 

Taxe Locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                              Secretar General al UAT, 

   PARASCHIV MITICĂ                                     OANCEA GEORGETA 
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Adoptată la Căzăneşti 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută 

de voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 


