
HOT�RÂREA NR. 16
privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea �i procesarea la 

rampa ecologic� a de�eurilor menajere �i comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la 
persoanele juridice din municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, jude�ul Tulcea, întrunit în �edin�� ordinar� la data de 
01 Februarie 2016; 

Examinând proiectul de hot�râre privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, 
depozitarea �i procesarea la rampa ecologic� a de�eurilor menajere �i comerciale, asimilate celor 
menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, proiect din ini�iativa 
Primarului; 

Luând în discu�ie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrat� sub  
nr. 1537/19.01.2016 �i raportul S.C. Servicii Publice S.A., înregistrat sub nr. 1536/19.01.2016; 

Re�inând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localit��ilor, republicat�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilit��i publice, republicat�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- Ordinului pre�edintelui Autorit��ii Na�ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilit��i Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activit��ile specifice serviciului de salubrizare a localit��ilor; 

În temeiul art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. c) �i alin. (6) lit. a) 
pct.14, art. 45 alin. (1), (2) �i (6), art. 49 �i art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind 
administra�ia public� local�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

HOT�R��TE: 

Art. 1 Se aprob� tarifele pentru colectarea, transportul, depozitarea �i procesarea la rampa 
ecologic� a de�eurilor menajere �i comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele 
juridice din municipiul Tulcea,  conform Anexei nr. 1, care face parte integrant� din prezenta 
hot�râre. 

Art. 2 Tarifele se aplic� începând cu data de 01 februarie 2016. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri se împuternicesc Direc�ia Economic�,   

Serviciul Gospod�rie Comunal� din cadrul Prim�riei Municipiului Tulcea �i S.C. SERVICII 
PUBLICE S.A. 

Art. 4 Cu data adopt�rii prezentei hot�râri, H.C.L. nr. 87/2008, modificat� prin H.C.L.  
nr. 183/2008,  H.C.L. nr. 5/2009 �i H.C.L. nr. 263/2010 se revoc�. 

Art. 5 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hot�râri autorit��ilor 
�i persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor sale. 

Hot�rârea a fost adoptat� cu  10 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezen�i. 

         CONTRASEMNEAZ�                                                  PRE�EDINTE DE �EDIN��, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 



Anexa nr. 1 la HCL nr ____/____

SPECIFICATIE U.M.
PROGRAMAT 

ANNUAL LEI

TARIF PROPUS 

LEI/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: mc 6.7072

Combustibil si lubrifianti mc 3.0904

Energie electrica tehnologica mc

Piese de schimb, utilaje mc

Materii prime si materiale consumabile mc 0.1734

Echipament de lucru si protectia muncii mc 0.3466

Reparatii mc 0.6097

Amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport mc 1.9638

Redeventa mc

Cheltuieli cu protectia mediului mc

Alte servicii executate de terti mc 0.5233

Alte cheltuiei materiale mc

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: mc 33.444

Salarii mc 25.399

CAS 15.80% mc 5.792

Fond de somaj: 0.50% mc

CASS 5.2% mc

Fond accidente si boli profesionale 0.205% mc

Cota de contributii pentru concedii si indemnizatii 0.85% mc

Font garantare creante salariale 0.25% mc

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa) mc 2.253

3. Taxe licente (A.N.R.S.C.) 0.12% mc 0.068

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor mc

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa mc

6. Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia 

post inchidere mc

7. Alte cheltuieli mc 3.8725

A. Cheltuieili de exploatare (1+2+3+4+5) mc 44.0919

B. Cheltuieli financiare(procesare rampa) mc 10.9081

I. Cheltuieli totale (A+B) mc 55.0000

II. Profit mc 1.6500

III. Cota de dezvoltare mc

IV. Venituri obtinute din activitatea de DDD (I+II+III) mc         

V. Cantitatea programata mc

VI. Tarif, exclusiv T.V.A. (IV : V) mc 56.65

VII. TVA 20% mc 11.33

VIII. Tarif, inclusiv T.V.A. mc 67.98
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Colectare, transport, depozitare si procesare la rampa ecologica deseuri menajere si comerciale

asimilate celor menajere colectate de la persoane juridice


