ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BREAZA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
pentru modificarea H.C.L. nr. 109/19.12.2018 privind aprobarea
contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de
salubrizare al U.A.T. comuna BREAZA, judeţul Buzău
Consiliul Local al Comunei Breaza, Judetul Buzau
Avand in vedere :
 Expunerea de motive a Primarului com. Breaza – dl. Adrian Druga
inregistrata la nr. 972/11.02.2019;
 Raportul compartimentului de resort inregistrat la nr. 973/11.02.2019;
 Avizul comisiei de specialitate ;
 prevederile art. 8, alin.(3), lit. i), lit. j) şi lit.k) din legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
 prevederile art 6, alin.(1), lit. k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a),
lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată;
 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007 privind
aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a
localităţilor;
 prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare
a localitatilor;
 Prevederile art. 36 alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare;
 Prevederile art. 58 si art 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare.
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind Administratia publica
locala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifica art. 3 din H.C.L. nr. 109/19.12.2018 privind aprobarea
contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de
salubrizare al U.A.T. comuna BREAZA, judeţul Buzău, si va avea urmatorul
cuprins:
“(1) Se aprobă tarifele pentru serviciul public de salubrizare – activitatea
"Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori" - practicate de
operatorul serviciului de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care utilizatorii
beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de
salubrizare, în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre;
(2) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare –
activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori," în
cuantum de 8 lei/persoană/lună (utilizatori persoane fizice), respectiv 120
lei/mc (utilizatori alţii decât persoanele fizice), pentru aceia dintre utilizatori
care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare al U.A.T
comuna BREAZA, judeţul Buzău;
(3) Se aprobă cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare provenind
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi
electronice, baterii şi acumulatori, ridicate de la restul utilizatorilor serviciului de
salubrizare (agenţi economici, instituţii publice, etc.) alţii decât utilizatorii
persoane fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţii BREAZA şi care
vor încheia contract cu operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu
anexa nr.3 la prezenta hotărâre.”
Art.2 Se modifica anexa nr. 2 si anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 109/19.12.2018
privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru
serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna BREAZA, judeţul Buzău, astfel cum
reiese din anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Anexa nr. 1 si anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4 H.C.L. nr. 109/19.12.2018 privind aprobarea contractului de
prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T.
comuna BREAZA, judeţul Buzău se modifica in mod corespunzator.
Art.5 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va transmite
instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI
MOCANU EUGEN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
UNGUREANU CARMEN
NR.42
BREAZA 28.03.2019
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Breaza in sedinta din data
de 28.03.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) - (3) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 10 voturi pentru, voturi impotriva si - abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 10 consilieri prezenti
la sedinta.

Anexa nr.1 la HCL nr. 42 din 28.03.2018

Nr. Activitatea
crt.

1.

Colectarea separată şi
transportul separat al
deşeurilor municipale
şi
al
deşeurilor
similare
provenind
din
activităţi
comerciale
din
industrie şi instituţii,
inclusiv
fracţii
colectate separat, fără
a
aduce
atingere
fluxului de deşeuri de
echipamente electrice
şi electronice, baterii
şi acumulatori,

Modul de contractare
Utilizatori Rest
persoane
utilizatori fizice
alţii decât
(Populaţie) utilizatorii
persoane
fizice
(ag.
economici,
instituţii
publice,
etc.)
Pe bază de Pe bază de
contract de contract de
prestare a prestare
a
serviciului serviciului
de
de
salubrizare salubrizare ,
, declaraţie declaraţie
de
de impunere
impunere
individuală
individuală sau
din
sau
din oficiu
oficiu

Modul de facturare / taxe / tarife
Utilizatori
Rest utilizatori persoane fizice alţii
decât
(Populaţie)
utilizatorii
persoane
fizice
(ag.
economici,
instituţii publice,
etc.)

Modul de plată
Utilizatori
persoane
fizice
(Populaţie)

-Tarife, în cazul
prestaţiilor de
care beneficiază
individual,
pe
bază
de
contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
- populaţie (8
lei/persoană/
lună)
-Taxe speciale,
în
cazul
prestaţiilor de
care beneficiază
individual fără
contract/care

-Contract
factură
–
chitanţă( plata
la
casieria
operatorului) /
Contract
factură – plata
in
contul
bancar
al
operatorului
-Chitanţă
pentru
plata
taxei
la
bugetul local

- Tarife, în cazul
prestaţiilor
de
care
beneficiază
individual,
pe
bază de contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare,
în
funcţie
de
cantitatea efectiv
produsă
şi
stabilită împreună
cu
operatorul
(120 lei/mc);
-Taxe speciale, în
cazul prestaţiilor
de
care
beneficiază

Rest
utilizatori alţii decât
utilizatorii
persoane
fizice
(ag.
economici,
instituţii
publice,
etc.)
-Contract factură
–
chitanţă
plata
la
casieria
operatorului
/ Contract factură
plata
in
contul
bancar
al
operatorului
-Chitanţă
pentru plata
taxei
la
bugetul
local

nu
încheie
contract
de
salubrizare cu
operatorul
de
salubrizare:(96l
ei/persoană/
an)

2.

Colectarea
şi
transportul deşeurilor
provenite din locuinţe,
generate de activităţi
de reamenajare şi
reabilitare interioară
şi/sau exterioară a
acestora

3.

Colectarea cadavrelor
animalelor
de
pe
domeniul public şi
predarea
acestora
către
unităţile
de
ecarisaj sau către
instalaţiile
de

Pe bază de
contract de
prestare a
serviciului
de
salubrizare

Pe bază de
contract de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare

Tarife, în cazul
prestaţiilor de
care beneficiază
individual,
pe
bază
de
contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare
(300 lei/to)
Pe bază de Pe bază de Tarife, în cazul
contract de contract de prestaţiilor de
prestare a prestare
a care beneficiază
serviciului serviciului
individual,
pe
de
de
bază
de
salubrizare salubrizare
contract
de
prestare
a

individual
fără
contract/care nu
încheie
contract
de salubrizare cu
operatorul
de
salubrizare:
în
funcţie
de
cantitatea ridicată
şi comunicată de
operator
autorităţilor
administraţiei
publice locale ale
U.A.T.
comuna
BREAZA
(120
lei/mc)
Tarife, în cazul
prestaţiilor
de
care
beneficiază
individual,
pe
bază de contract
de
prestare
a
serviciului
de
salubrizare (300
lei/to)
Tarife, în cazul
prestaţiilor
de
care
beneficiază
individual,
pe
bază de contract
de
prestare
a
serviciului
de

Contract
factură
chitanţă
/
Contract
factură - plata
in
contul
operatorului

Contract
factură
chitanţă
/
Contract
factură
plata
in
contul
operatorului

Contract
factură
chitanţă
/
Contract
factură - plata
in
contul
operatorului

Contract
factură
chitanţă
/
Contract
factură
plata
in
contul

neutralizare

serviciului
de
salubrizare (10
lei/kg) la care
se adaugă 5
lei/km până şi
de la depozitul
de predare şi
neutralizare a
deşeurilor
animaliere
la
sediu

salubrizare
(10
lei/kg)
la
care se adaugă 5
lei/km până şi de
la depozitul de
predare
şi
neutralizare
a
deşeurilor
animaliere
la
sediu

operatorului

Anexa nr. 2 la HCL nr. 42 din 28.03.2019

Cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat,
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,
baterii şi acumulatori contractată de fiecare utilizator alţii decât cei casnici, este
cea efectiv produsă şi stabilită împreună cu operatorul, dar nu mai puţin
decât cea stabilită în următorul tabel:

Utilizatori, alţii decât utilizatorii casnici
0,10 mc/lună

