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                                                                                                România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTARAREA NR. 250 
privind aprobarea tarifului pentru transportul la stația de tratare mecano-biologica Mihai Bravu a 

deşeurilor biodegradabile și a tarifului pentru transportul de la stația mecano-biologică Mihai Bravu 

a deșeului biostabilizat  

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

19 decembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru transportul la stația de tratare 

mecano-biologica Mihai Bravu a deşeurilor biodegradabile și a tarifului pentru transportul de la stația 

mecano-biologică Mihai Bravu a deșeului biostabilizat de pe raza municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa 

Primarului; 

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

nr. 39070/09.12.2019 şi coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A., Direcţia Economică și 

Serviciul Gospodărie Municipală, înregistrat sub nr. 39068/09.12.2019; 

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; 

- Anexei 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; 

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1),  

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 pentru transportul la stația de tratare mecano-biologica Mihai Bravu a 

deşeurilor biodegradabile, în cuantum de 44,25 lei/tonă,  stabilit conform fișei de fundamentare prevăzută în 

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

Art. 2 Se aprobă tariful pentru pentru transportul transportul de la stația mecano-biologică Mihai 

Bravu a deșeului biostabilizat,  în cuantum de 34,23 lei/tonă,  stabilit conform fișei de fundamentare 

prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Tariful nu conţine T.V.A. şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, Serviciul 

Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Tulcea şi Societatea Servicii Publice S.A. 

Art. 5 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu  11 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi. 

    
   CONTRASEMNEAZĂ                         PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ 
   SECRETAR GENERAL,                                            CONSILIER, 

      Jr. BRUDIU Maria                                              VÂLCU Dumitru 
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