ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 14/ 2020
privind modificarea tarifelor de salubrizare menajeră în comuna Dănești
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20
februarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 62/2020, emisă de primarul comunei
Dăneşti;
Având în vedere:
- - adresa nr.2616/2019 a S.C. RDE-HURON S.R.L. cu sediul înMiercureaCiuc, însoţită de Fişa de fundamentare şi Memoriul tehnico-economic
privind fundamentarea modificării tarifelor de salubrizare în anul 2020;
- Contractului de concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.55/21.10.2019
- Referatul de aprobare nr._____/2020 emisă de primarul comunei Dăneşti
și raportul de specialitate nr._____/2020 întocmit de consilierul de
achiziții publice la proiectul de hotărâre,
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Dăneşti;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr. 12 / 2020 privind
aprobarea bugetului local al comunei DĂNEŞTI pe anul 2020
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.65/2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului
public de salubrizare al comunei DĂNEȘTI;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești nr.66/2018 privind
aprobarea documentelor suport pentru procedura de concesiune
”SERVICII DE SALUBRIZARE, COMUNA DĂNEȘTI”;
- HOTĂRÂREA Consiliului Local al comunei Dănești nr.40/2019 privind
actualizarea documentației de atribuire pentru procedura de concesiune
”SERVICII DE SALUBRIZARE, COMUNA DĂNEȘTI”;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești 53 / 2019 privind
încheierea contractului de concesiune a gestiunii serviciilor de Salubrizare
în comuna Dănești
În baza prevederilor art.8 alin.3 lit.k, art.43 alin.4 și 5 din Legea nr.51/2006, a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.20 alin.(2) lit. „c” din Legea nr.101/2006, privind
serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Anexei 2 la O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de
mediu, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.7 și art.8 din
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Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor;
Respectând prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată
În temeiul art.129 alin. 1 și alin 2 lit.”d”, alin. 7, lit. „n”, art.139 alin.1 şi art.196
alin.1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
CODUL ADMINISTRATIV;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Începând cu 1 ianuarie 2020 se aprobă
modificarea
tarifelor
percepute de SC RDE HURON SRL Miercurea-Ciuc, în baza Contractului de
concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.55/21.10.2019, după cum urmează:
a) tarif pentru persoane fizice cu contract: 6,78 lei/persoană/lună
b) tarif pentru persoane juridice și instituții publice: 337,79 lei/to
c) tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase: 2.913,81
lei/transport
d) tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor provenite din demolări
și construcții: 354,03 lei/to
(2) Tarifele nu conțin TVA aplicabil la momentul facturării.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea
orice prevedere locală contrară.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dănești, prin Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe al
Primăriei comunei Dăneşti.
Art.4.(1) Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Dănești,
Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei comunei
Dăneşti, către SC.RDE HURON SRL Miercurea-Ciuc şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita.
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(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei
comunei Dănești.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului, Compartimentului financiarcontabil, impozite şi taxe, RDE HURON SRL cu sediu principal în Mun.
Miercurea Ciuc şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, și totodată se aduce la
cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Dănești, precum și pe
site-ul comunei Dănești, prin grija d-nei secretar general.
Dăneşti, la 20 februarie 2020

Președintele de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate:

Both Ágoston

Secretarul general al
C O M U N E I DĂNEȘTI
Bogács Angyalka-Klára
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