
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                       
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 6677  
Din 19 decembrie 2019                                       

Privind stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 
pentru prestările de servicii efectuate de către Serviciul Public de Salubrizare de sub autoritatea 
Consiliului Local al Oraşului Făurei 

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2019; 
Având în vedere: 

Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului; 
Ø Referatul nr. 8343/18.12.2019 și fișele de fundamentare a tarifelor întocmite de șeful 

Serviciului Public de Salubrizare; 
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; 
În baza prevederilor art. 8 alin. 3 lit. ,,k” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice – republicată, art. 6 alin 1 lit. ,,k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităților – republicată, Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, 
art. 9 alin. 1 lit. ,,c” din Ordonanța Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată 
și completată și art. 129 alin. 2 lit. „d” şi alin. 7 lit. “n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul 135 alin. 8 şi art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE HOTĂRĂŞTE   
 
Art. 1. Se stabilesc tarifele pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor 

municipale și pentru prestările de servicii efectuate de Serviciul Public de Salubrizare de sub 
autoritatea Consiliului Local al Oraşului Făurei cuprinse în anexele nr. 1 și 2  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Tarifele menţionate la art. 1 se aplică începând cu data de 01.01.2020. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Şeful 

şi contabilul Serviciului Public de Salubrizare de sub autoritatea Consiliului Local al Oraşului 
Făurei. 

Art. 4. Prin grija secretarului general al oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 
cunoştinţa persoanelor și instituțiilor interesate. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 



ROMÂNIA                                               Anexa nr. 1 la HCL nr. 67 
JUDEŢUL BRĂILA             din 19 decembrie 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

TARIFETARIFE  
Pentru activităţile specifice Serviciului Public de Salubrizare  

de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Făurei 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tarif 

1. Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 
separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori 

162,91 lei/mc 
 

2. Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor 
muunicipale și al deșeurilor similare provenind de la populație, 
fără a  aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice, baterii și acumulatori 

11,77lei/ 
pers./lună 
 

3 Măturat, spălat, stropirea și înteținerea căilor publice – măturat 
manual 

23,26 lei/oră 

4 Întreținere piețe agroalimentare 76,42 lei/1000mp 
5 Curățat manual zăpadă 8,84 lei/mp 
6 Tuns gazon cu Tractor Europard 0,17 lei/mp 
 
Notă: Tarifele nu conțin TVA. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                               Anexa nr. 2 la HCL nr. 67  
JUDEŢUL BRĂILA             din 19 decembrie 2019 
ORAŞUL FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

TARIFETARIFE  
Pentru activităţile de prestări servicii efectuate de Serviciul Public de Salubrizare  

de sub autoritatea Consiliului Local al oraşului Făurei 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate Tarif 

1. Vidanjare 42,03 lei/mc 
2. Închiriat tractor U650 115,23 lei/oră 
3. Închiriat ATS 279,34 lei/oră 
4. Închiriat ATS cu combustibilul beneficiarului 196 lei/oră 
5 Închiriat bulboexcavator M 642 182,21 lei/oră 
 
Notă: Tarifele nu conțin TVA. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

BĂBEANU VIOLETA GENERAL, 

 ICHIM CORNEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


