
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

      PROIECT   
H O T A R A R E 

privind modificarea tarifelor pentru activitțile de colectare separată și transport 

separat a deșeurilor similare provenit din activități comerciale din industrie și 

instituții inclusiv fracții colectate separate și colectare separată și transport 
separat a deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat,  

pentru persoane fizice 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a viceprimarului comunei, înregistrata sub nr.17/2018; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr.18/2018; 

 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr.19/2018; 
-adresa S.C ROMPREST ENERGY S.R.L., inregistrata la nr. 472/18.01.2018; 
- H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară  garantat 

în plată; 
-prevederile art. 8 alin. (3) lit. (k) si ale art. 43 alin. (5) din legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art. 15 din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

- prevederie Ordonanţei de Urgenţă nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
 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 01.02.2018, se aproba, pentru colectare separată și 

transport separat a deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane 
fizice la autospeciale de capacitate 18 mc, un tarif de 108, 13 lei. 

   (2). Pentru colectarea separată și transport separat al deșeurilor menajere, 
inclusuv fracții colectate separat, pentru persoane fizce în autospeciale de capacitate 
15,3 mc, un tarif de 47,8 lei. 

             (3). Pentru colectare separată și transport separat a deșeurilor menajere, 
inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice la autospeciale de capacitate 12 mc, 

un tarif de 49,07 lei. 
    (4). Pentru colectare separată și transport separat a deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții inclusiv fracții colectate separate 
un tarif de 2,88 lei. 

Art.2.- 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. 
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