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R O M Â N I A 
J U D E ŢU L   B U Z Ă U 

 CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 
  

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea  tarifelor pentru serviciile  de salubrizare  

prestate de  SC ROMPREST ENERGY SRL  
 

   Consiliul local al comunei Gura Teghii,judeţul Buzău 
                                           Având în vedere : 

- referatul de aprobare al  d-lui  Cristea Constantin , viceprimar  
                                      inregistrat la  nr . 468 din  23.01.2020 ; 

- adresa   SC ROMPREST ENERGY SRL cu sediul social in Bucuresti 
str. Izbiceni, nr.117-119, Sector 1 , cu nr.345/17.01.2020 si  Memoriul tehnico-
economic privind modificarea tarifelor pentru ,,Colectarea, compactarea si 
depozitarea la rampa  a deseurilor menajere pentru localitatea  Gura Teghii, 
judetul Buzau ; 
- prevederile contractului de novatie  nr.6579/30.12.2011 a drepturilor si 
obligatiilor  din Contractul de delegare  a serviciului public de salubrizare 
nr.4888/20.10.2009; 
- art.18 alin.(1) ,(2) ,(3) din Capitolul IX –TARIFE  PRACTICATE SI  
FORMULE DE ACTUALIZARE A ACESTORA ,MODUL DE INCASARE A 
FACTURILOR din Contractul  de delegare a serviciului public de salubrizare 
nr.4888/20.10.2009;  
- raportul compartimentului contabilitate ,buget –finante ,impozite si taxe 

                                      locale,achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului  
                                      inregistrat sub nr. 301 din 23.01.2020; 

- avizul a comisiei de specialitate a consiliului local nr. 701/30.01.2020; 
- prevederile art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire ,ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 
specifice serviciului de salubrizare ; 
- prevederile Ordonanţei  Guvernului nr 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale aprobata prin Legea nr.515/2002; 
- prevederile art.6 ,alin.(1) ,lit.k din Legea 101/2006  serviciului de salubrizare 
a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- art. 27 si 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- art.484 si art.485  din Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal ,cu 

modificarile  si completarile ulterioare;  
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și d), alin.4 lit.c) , alin.()  
                                      lit.i) , art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de  
                                      Urgență a  Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 Se aproba cu 01.01.2019 , tarifele  pentru activitatile specifice  de salubrizare  , prestate 
de  SC ROMPREST ENERGY SRL ,,Colectare separata si transport separat  al deseurilor menajere, 
inclusiv fratii colectate separat ,pentru persoane fizice  in autospeciale’’, astfel : 
 

a) –  pentru autospeciala de 18 mc  la 4282,91 lei/cursa,inclusiv TVA ; 
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b)  – pentru  autospeciala de  15,3 mc  la 3641,79  lei / cursa reprezentand tarif,inclusiv 
TVA. 

c) – pentru  autospeciala  de 12 mc  la 3213,66 lei/ cursa  reprezentand tarif,inclusiv TVA. 
 
                Art.2 (1) La  Contractul nr.4888/20.10.2009 se va incheia un act aditional  cuprinzand 
prevederile art.1 la prezenta hotarare de consiliu local . 
                 (2) D-l Bacneanu Gheorghe,primarul Comunei Gura Teghii se imputerniceste sa semneze  
actul aditional   prevazut la art.2 alin.(1) . 
 
                Art.3 Cu realizarea  prezentei hotarari  se desemneaza  : d-l Cristea Constantin ,viceprimar si 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 
 
                Art.4 Secretarul  comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si 
persoanelor interesate . 
 
 
 
    Nr . 3 
    Data 30.01.2020             PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA 
    GURA TEGHII                                                                         SECRETAR GENERAL , 
                                               BANU  EMIL                                
                                                                                                       PALALOGA  LIGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 30.01.2020, cu respectarea 
prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de 9. voturi pentru,  2 abţineri şi 1  voturi 
impotriva , din numarul total de  13  consilieri în funcţie şi  12  consilieri prezenţi la şedinţă . 
 
        


