
HOTARAREA NR. 263 
pentru modificarea HCL nr. 87/2008 privind aprobarea tarifelor pentru 
colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a 

deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la 
persoanele juridice din municipiul Tulcea, cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
la data de 25.11.2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2008 privind 
aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa 
ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la 
persoanele juridice din municipiul Tulcea, cu modificarile si completarile ulterioare, 
proiect din initiativa primarului; 

Luand in discutie coraportul prezentat de Directia Economica si Servicii Publice 
SA, inregistrat sub nr. 33821/16.11.2010; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Avand in vedere: 
- prevederile Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localitatilor, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor urbane si rurare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2002; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 78/2000 privind regimul 

juridic al deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 16/2001 privind gestiunea 

deseurilor industriale reciclabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 465/2001; 
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/2007 privind 

constituirea SERVICII PUBLICE SA prin reorganizarea Directiei Servicii Publice; 
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 4 lit.c, art. 45  alin. 2 lit. c si  art. 49  alin.1 din 

legea 215/2001privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Hotararea Consiliului Local nr. 87/2008 privind privind aprobarea tarifelor 

pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a deseurilor 
menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din 
municipiul Tulcea, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza astfel: 

1. Art. 1 alin. 1 din HCL nr. 87/2008 va avea urmatorul cuprins:  
„Art. 1 alin. 1. Se aproba tariful pentru colectare, transport, depozitare si procesare la 
rampa ecologica a unui mc de deseuri menajere si comerciale, asimilate celor 



menajere colectate de la persoanele juridice, inclusiv institutii publice, in cuantum de  
67.98 lei / mc (TVA 24 % inclus)”. 

2. Se revoca art. 1 alin. 2 din HCL nr. 87/2008. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea 

nr. 87/2008 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si 
procesarea la rampa ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor 
menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, cu modificarile si 
completarile ulterioare raman neschimbate. 

Art. 3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi ale consilierilor. 
 
 

 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
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