
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

CONSILIUL LOCAL  
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea majorarii tarifelor  

pentru servicii de salubrizare 
 

 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a viceprimarului comunei, înregistrata sub nr.49/2017; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.50/2017; 
 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr.51/2017; 

- Adresa S.C ROMPREST ENERGY S.R.L., inregistrata la nr. 810/20.02.2017; 
-Prevederile art. 8, alin. (2) lit. (i) si ale art. 43, alin .(5) din legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 7 si ale art. 8, alin. (1) din normele metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 109/2007; 
 In temeiul art.45 alin.(2) și art. 36 alin (2) lit. ,,d,, din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
 

Art. 1. (1). Incepand cu data de 01.03.2017, se aproba modificarea tarifelor 
pentru activitatea serviciului de salubrizare in comuna Sapoca, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2). Taxa de mediu, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005, privind Fondul de mediu, va fi suportata prin tarifele de salubrizare.  
 Art. 2 Primaria comunei Sapoca impreuna cu S.C ROMPREST ENERGY S.R.L. 
vor elabora si implementa un Proiect de implementare a managementului integrat al 
deseurilor pentru comuna Sapoca in vedrea reducerii cantitatilor de deseuri eliminate 
prin depozitare. 

Art.3.- Viceprimarul comunei Sapoca va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul 
comunei o va comunica persoanelor, instituțiilor si autoritatilor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

IVAN ADRIAN 

     Nr.  13                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

     Săpoca, 26 februarie  2017                                                          SECRETAR, 

                                                                                               Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
26.02.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2)  din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 
abțineri 3 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  12 consilieri prezenți la 
ședință. 

 



 

 

ANEXA  LA H.C.L. NR.13/2017 

 

1. Colectare separată si transport separat al deseurilor menajere, inclusiv fractii 
colectate separat, pentru persoane fizice, in autospeciale de capacitate 18 mc, 
este de  - 3.232,88/cursa fara TVA; 

2. Colectare separată si transport separat al deseurilor menajere, inclusiv fractii 
colectate separat, pentru persoane fizice, in autospeciale de capacitate 15,3 mc, 
este de  - 2.821,51lei/cursa fara TVA; 

3. Colectare separată si transport separat al deseurilor menajere, inclusiv fractii 
colectate separat, pentru persoane fizice, in autospeciale de capacitate 12 mc, 
este de  - 2.658,69/cursa fara TVA; 

4. Colectarea, compactarea, transportul si depozitarea similar provenind din 
activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusive fractii colectate 
separat, este de  - 118,59lei/mc fara TVA; 

 


