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HOTARAREA NR. 13 DIN 25.02.2022 
HOTĂRARE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în 
Comuna Şinca 

         Consiliul local al comunei Şinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de 25.02.2022; 

         Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Şinca nr. 587 din data de 27.01.2022 

precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 588  din data de 27.01.2022 

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Şinca; 

         Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Şinca; 

         Avand în vedere art. 6, lit. c) si art. 9, alin 4 din contractului de delegare  al gestiunii 

serviciului de salubrizare din comuna Şinca nr. 20 din 13.06.2019, adresa operatorului Comprest 

S.A., inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 581/26.01.2022 prin care solicita aprobarea ajustarii 

tarifelor conform fiselor de fundamentare si memoriului justificativ atasate adresei operatorului; 

         In temeiul prevederilor din:  

-art. 6, alin. 1, lit. l), art. 8, art. 9, lit. g), art. 20, alin. 2, lit. b)-d), art. 25, art. 26, alin. 5-8 din 

Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

-art. 8 din Ordinul   presedintelui A.N.R.S.C.U.P.  nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor,  

-art. 43, alin. 2-7 din Legea nr. 51 /2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 

         Tinand cont de prevederile art. 129, alin. 2, lit. d) coroborat cu art. 7, lit. n), art. 139, art. 

196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

       
  HOTARASTE: 

 
         Art. 1 – Se aprobă ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Şinca  

de către operatorul economic, concesionar al serviciului de salubrizare, conform anexei la prezenta 

hotărîre, parte integrantă din aceasta. 

         Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei 

Şinca. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL  
 GHIRCOIAŞ DANIEL-NICOLAE                 GALEA CRINA MARIA 

 
Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din totalul de 13 

   Prezenta s-a difuzat:          
- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov;                  
- 1 ex. dosar H.C.L.; 

- 1 ex. Birou financiar contabil; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 

- 1 ex. operator economic concesionar 

 



 
 

 
ANEXĂ LA HOTARAREA 13 DIN 25.02.2022 

 

 

 

 
NR. 
CRT 

DENUMIRE SERVICIU TARIF CU TAXA RAMPA 83,58 LEI SI 
TAXA MEDIU 80 LEI 

1 Colectat, transportat si 

depozitat deseuri 

menajere de la 

populatie (pentru 

persoane fizice) 

-10,87 lei/persoana/luna, fara 

TVA; 

-12,94 lei/persoana/luna, inclusiv 

TVA; 

2 Colectat, transportat si 

depozitat deseuri 

menajere de la agenti 

economici  

-196,61 lei/mc, fara TVA; 

-233,97 lei/mc, inclusiv TVA; 
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