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JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 5577  
Din 31 octombrie 2019 

Privind: Aprobarea tarifului pentru activitatea desfasurata de operatorul serviciului  de 
salubrizare din Orașul Făurei privind gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilitatii, pentru cantitatile 
predate in vederea valorificarii. 
 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 
octombrie  2019; 

Având în vedere: 
Ø Referatul de aprobare al primarului orașului; 
Ø Raportul comisiei de specialitate din cadrul Primăriei orașului Făurei nr. 

7200/30.10.2019; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, 
sport şi agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, 
sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare 
de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 
nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 
ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 109/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare, sau modificare a tarifelor 
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor si OUG nr. 
74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. n din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  
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Art.1 Se aproba tariful pentru activitatile desfasurate de operatorul serviciului de 
salubrizare din Orașul Făurei privind gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale, inclusiv cu asigurarea trasabilitatii, pentru cantitatile 
predate in vederea valorificarii, in valoare de 705,02 lei/tona, cu TVA. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul orașului și 
Serviciul public de salubrizare iar prin grija secretarului oraşului prezenta hotărâre va fi 
adusă la cunoştinţa publică și a persoanelor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ANGHEL COSTEL CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

GENERAL 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


