
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL COZIENI 
 

HOTARARE 
Privind  aprobarea modificarii tarifelor pentru serviciul de salubrizare pe raza comunei 

Cozieni 
 Consiliul Local Cozieni, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara; 
   Având în vedere: 
      -   referatul de aprobare, intocmit de  Primarul comunei Cozieni; 
       - raportul compartimentului de specialitate; 
       - adresa SC ROMPREST ENERGY SRL nr. 342/17.01.2020  , insotita de Memoriu tehnico-
economic si de fisele de fundamentare;  
       -Art.  6,  alin (1), lit. l) si art. 26, alin. (5)  din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
al localităţilor;  
       -Art. 8, alin. (3), lit. k) din  Legea  nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
       -Art. 8, 15 si 16 din Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
a localităţilor; 
          În temeiul prevederilor  art.129 alin. (1) si ale art.139, alin.(1) din Oug.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE : 

 Art. 1. Se aproba incepand cu 01.01.2020, modificarea tarifelor pentru serviciul de 
salubrizare pe raza comunei Cozieni, dupa cum urmeaza: 
I.Pentru colectare, transport, depozitare  deseuri(inclusiv fractiunile colectate separat-cod 20 
conform HG.nr.856/2002), cu autospeciala capacitate 12 MC, tarif existent-3004,62 lei/cursa 
fara TVA, tarif propus-3486,05 lei/cursa fara TVA; 
        II.Pentru colectare, transport, depozitare  deseuri(inclusiv fractiunile colectate separat-cod 
20 conform HG.nr.856/2002), cu autospeciala capacitate 15,3  MC, tarif existent-3194,82 
lei/cursa fara TVA, tarif propus-3761,22 lei/cursa fara TVA; 
       III.Pentru colectare, transport, depozitare  deseuri(inclusiv fractiunile colectate separat-cod 
20 conform HG.nr.856/2002), cu autospeciala capacitate 18  MC, tarif existent-3795,90 lei/cursa 
fara TVA, tarif propus-4261,78 lei/cursa fara TVA; 
      IV.Pentru colectare, transport, depozitare deseuri ambalaje(inclusiv ambalje colectate separat 
- cod 15.01conform HG.nr.856/2002) de la agenti economici, institutii publice, persoane juridice, 
tarif existent – 113,52 lei/mc fara TVA, tarif propus – 137,93 lei/mc fara TVA; 
        Art. 2. Prezenta va fi adusa la indeplinire de primarul comunei prin compartimentele de 
specialitate. 
        Art. 3. Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta hotarare persoanelor si 
autoritatilor interesate in conditiile si termenele stabilite de lege. 
        Art.4. Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Cozieni, precum şi operatorul de 
salubrizare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Hotararea a fost adoptata cu....voturi pentru , voturi contra si.....abtineri 


