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C O N S I L I U L  L O C A L  

 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 28/2020 
privind aprobarea prețurilor/tarifelor de gestionare a deșeurilor  

reciclabile de ambalaje 

 

Consiliul Local al comunei Dănești, întrunit la ședința ordinară din data de 27 

aprilie 2020, convocat prin Dispoziția nr. 84/2020, emisă de primarul comunei 

Dănești, județul Harghita; 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești nr. 65/2020.; 

- raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Dănești, înregistrat sub nr.98/2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al 

comunei Dăneşti, înregistrat sub nr.100/2020; 

- Anunțul nr.2605/09.08.2019 privind afișarea proiectului de hotărâre; 

- Contractului de concesiune a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr.55/21.10.2019; 

- Fișa de fundamentare a SC.RDE HURON.SRL Miercurea-Ciuc; 

 Luând în considerare: 

        - prevederile art.9 pct.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

        - prevederile art.1 alin.(2) lit.”e”, art.(2) lit.”e”, art.(8) alin.(2) lit.”i” din 

Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

        - prevederile art.6 alin.(1) lit.”e”, art.2, art.12 alin.(1) lit.”b”, alin.(2) și 

alin.(3), art.25 din Legea serviciilor de salubrizare a localităților nr.101/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

        - prevederile art.15 și  art.16 din Ordinul președintelui ANRSC nr.109/2007 

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare 

tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 

        - prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii nr.249/2015 privind modlitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, 

ale art.9 lit.”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind 

fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost 

introdusă conribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale 

destinate a fi eliminate prin depozitare în anul 2019; 



- 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 53 / 2019 privind 

încheierea contractului de concesiune a gestiunii serviciilor de Salubrizare 

în comuna Dănești; 
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dănești 14 / 2020 privind 

modificarea  tarifelor de salubrizare menajeră în comuna Dănești; 
       Respectând prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

      În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.”d”, alin.(7) lit.”n”, art 139 

alin.(1) 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 Ș T E : 

 

        Art.1. Se aprobă tariful unitar pentru gestionarea deșeurilor reciclabile din 

ambalaje, după cum urmează: 

- 851,64 lei/to/an fără TVA; 

        Art.2. Tarifele sunt calculate de SC.RDE HURON.SRL Miercurea-Ciuc 

conform Fișei de fundamentare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3. Se împuternicește primarul comunei Dănești pentru semnarea 

Acordului pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje. 

        Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul comunei Dănești și compartimentul contabil-financiar, 

impozite și taxe. 

        Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului, SC.RDE HURON.SRL 

Miercurea-Ciuc, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Dănești. 

 

Comuna Dănești, la 27 aprilie 2020  

 

Președintele de ședință,   Contrasemnează pentru legalitate: 

Both Norbert László 

 ………………….……………………  Secretarul general al  

C O M U N E I  DĂNEȘTI 

Bogács Angyalka-Klára 



………………….…………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


