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Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR. 129 
 

privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale 

 

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

25 iulie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și 

sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, proiect din iniţiativa 

Primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului municipiului Tulcea înregistrat sub  

nr. 20443/08.07.2019 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și 

Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 20442/08.07.2019; 

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

Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr. 1 - fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de 

salubrizare la Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007; 

- Art. I punctul 3 din 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, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și  

art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă tariful pentru colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, 

metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, în cuantum de 1300 lei/to, conform fișei de fundamentare 

prezentată în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Tariful nu conține T.V.A. și se aplică începând cu data de 01 august 2019. 

Art. 3 Tariful nu va fi utilizat pentru facturarea serviciului către Unitatea  

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea și către utilizatorii persoane juridice și nu va intra în 

structura taxei de habitat. 

Art. 4 Costurile serviciului vor fi recuperate de către societatea Servicii Publice S.A. prin 

vânzarea deșeurilor reciclabile către valorificatori precum și prin plățile efectuate de către organizațiile 

care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, în baza 

contractelor/acordurilor de colaborare încheiate cu acestea, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului 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, cu 

modificările și completările ulterioare.  



Art. 5 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 117/27.06.2019 se revocă. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Gospodărie 

Municipală și Compartimentul Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea și societatea Servicii 

Publice S.A. 

   Art.7 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

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

 

 
 

      CONTRASEMNEAZĂ                       PREŞEDINTE DE SEDINTA 

             SECRETAR                                            CONSILIER, 

      Jr. BRUDIU Maria                                   ȘTEFAN Ionuț-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


