
 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 207 
 

 privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale 

colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea 

Green Knowledge S.R.L. 
 

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

26 noiembrie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a 

deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de 

Societatea Green Knowledge S.R.L., proiect din iniţiativa Primarului; 

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

nr. 29174/05.10.2020 și raportul întocmit de Societatea Servicii Publice S.A., înregistrat sub  

nr. 29170/05.10.2020; 

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

 Având în vedere prevederile: 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 9 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 17 alin. (1) lit. a), b), d) și i) și Anexa nr. 7 din Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 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, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se aprobă rezultatele determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge S.R.L., 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Rezultatele determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza 

municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge S.R.L. vor fi utilizate în vederea 

calcularii gradului de îndeplinire de către societatea Servicii Publice S.A. a indicatorilor de performanță 

pentru anul 2020, precum și pentru fundamentarea Taxei de Habitat și a Taxei de tratare mecano-

biologică a deşeurilor biodegradabile (T.M.B.), aferente anului_2021. 

 Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se împuternicesc Direcţia Economică,   

Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi Societatea SERVICII 

PUBLICE S.A.. 

 Art. 4 Secretarul general al Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

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

 
Hotărârea a fost adoptată cu  16 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi. 
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