
HOTĂRÂREA NR. 8 
privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa 

ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la 
persoanele juridice din municipiul Tulcea  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de  

30 ianuarie 2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi 

procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la 
persoanele juridice din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
1723/21.01.2019 şi coraportul întocmit de S.C. Servicii Publice S.A. şi Direcţia Economică, înregistrat sub nr. 
1722/21.01.2019; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.14, art. 45 
alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a 
deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul 
Tulcea, în cuantum de 89,90 lei/mc, conform fișei de fundamentare prezentată în Anexa nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Tariful nu conţine T.V.A. și se aplică începând cu data de 01 februarie 2019. 
Art. 3 Cantitatea minimă de deşeuri menajere ce poate fi contractată este de 0,5 mc. 
Art. 4 Se aprobă acordarea unui discount între 0 - 50% din factura lunară aferentă serviciului de 

colectare, transport, depozitare şi procesare la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate 
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, agenților economici care predau 
operatorului de salubritate deșeuri municipale colectate selectiv.  

Valoarea discountului va fi stabilită de operatorul de salubritate prin procedură proprie aprobată  de 
Consiliul de Administrație. 

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică,   Serviciul 
Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. SERVICII PUBLICE S.A. 

Art. 6 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
158/27.07.2017 se revocă. 

Art.7 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 



 
 


