
 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL GÂRBĂU 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
DIN DATA DE 18.06.2019 

privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare 
 
 Consiliul local al comunei Gârbău, jud. Cluj, întrunit în ședința ordinară de lucru la 
data de 04.07.2019 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar Broaina Gheorghe Lucian  
Având în vedere: 
- Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu 

-  Procesul verbal al sedintei ordinara din data de 26.02.2015 
art. 23-29, din legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice 
-  art. 6, alin (1), lit. l), art. 9, alin (1) lit. g) si art. 26, alin (1), lit. a), alin(5),(7) si (8)  

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor  
- Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind Norma metodologica de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor 
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, ale Legii 

nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.  d), și alin. (6),  lit. a), pct. 14 din 

Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare  

Vazând că sunt îndeplinite condițiile art.  44 si 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001-
Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul drepturilor conferite de art. 45 din Legea nr. 215/2001 - Legea 
administratiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRÂȘTE  
 

Art. 1. – Se aprobă tariful pentru utilizatorii, care beneficiază de serviciul de salubrizare 
pe baza de contracte individuale, în conformitate cu Anexa nr. 1.  
Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul și 
secretarul comunei. 
Art. 3. – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija secretarului comunei Gârbău. 
 
 

INIȚIATOR PROIECT 
Prof. Broaina Gheorghe Lucian 

-primar- 
 
 
 



 
 

 
 
 

Varianta	1	
 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. ____/_______ 
 
 

TABEL privind tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajară pe raza 
comunei Gârbău, urmare a intrării în vigoare Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 

 

Nr. 
crt. Activitatea prestată 

Tarif aprobat cu TVA inclus 

Persoane fizice Persoane 
juridice 

Lei/persoană 
singură 

Lei/familie Lei/mc 
+TVA 

Lei/mc 
+TVA 

1. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor municipale 
reziduale sortate 

9 18 50 50 

2. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor reciclabile 
(hârtie, metal, plastic 

și sticlă 

0 0 0 0 

3. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor 
voluminoase 

50 lei/mc + TVA 
 

4. Transport al 
deșeurilor din 

construcții 

100 lei/mc+ TVA 
 

 
*taxele/tarifele se dublează pentru persoanele fizice/juridice care nu colectează selectiv 
* *pentru persoanele fizice /juridice care nu au încheiate contracte de salubrizare, vor 
plăti o taxă  de salubrizare  de 114,00 lei/ persoană/an la primăria comunei, echivalentă 
cu tariful de salubrizare pe un an pentru o persoană.  
*** pentru economia circulară se stabilește taxa anuală de 6 lei/persoană fizică și 
120+TVA lei /persoană juridică  
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Anexa nr. 1 la HCL nr. ____/_______ 
 
 

TABEL privind tarifele distincte pentru activitatea de salubrizare menajară pe raza 
comunei Gârbău, urmare a intrării în vigoare Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
 

 

Nr. 
crt. Activitatea prestată 

Tarif aprobat cu TVA inclus 

Persoane fizice Persoane 
juridice 

Lei/persoană 
singură 

Lei/familie Lei/mc 
+TVA 

Lei/mc 
+TVA 

1. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor municipale 
reziduale sortate 

9,5 19,00 60 60 

2. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor reciclabile 
(hârtie, metal, plastic 

și sticlă 

0 0 0 0 

3. Precolectare,colectare 
și transport al 

deșeurilor 
voluminoase 

60 lei/mc+TVA 
 

4. Transport al 
deșeurilor din 

construcții 

120 lei/mc+TVA 
 

 
*taxele/tarifele se dublează pentru persoanele fizice/juridice care nu colectează selectiv 
* *pentru persoanele fizice /juridice care nu au încheiate contracte de salubrizare, vor 
plăti o taxă  de salubrizare  de 114 lei/ persoană/an  la primăria comunei, echivalentă 
cu tariful de salubrizare pe un an pentru o persoană.  
*** pentru economia circulară taxa de 30 lei/to este suportată de operatorul de 
salubritate. 
 


