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    Hotărârea  nr.  105 / 2019 

Privind modificarea taxelor speciale/tarifelor pentru  serviciul public de salubrizare 

 la nivelul localității Gălăuțaș 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
20 decembrie 2019 ; 
 

Având în vedere:  
-Referatul de aprobare al  viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 4/200/13.12.2019    
-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr. 4/201/13.12.2019; 
-adresa RDE HURON SRL Miercurea-Ciuc, operator al serviciului de salubrizare în comuna 

Gălăuțaș,  nr. 2479/13.12.2019, înregistrată la Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 5226/13.12.2019,  
privind solicitarea de modificare a tarifelor de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020, 
însoțită de fișa de fundamentare și memoriul tehnico-economic ; modificare datorată introducerii 
contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin 
depozitare plătibilă Administrației Fondului de Mediu (80 lei/tonă pentru deșeurile municipale 
destinate a fi eliminate prin depozitare în anul 2020) ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 104/17.12.2017 privind modificarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.3/2015 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de salubrizare  precum și aprobarea caietului de sarcini și a modelului 
contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna 
Gălăuțaș ; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.4/2015 privind aprobarea documentației 
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș ; 

-Art. 8  alin.(3) lit. d^2), lit. k), art.42 alin.1 lit a), lit c) și  art.43 alin(4), alin(5)  din Legea 
51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea 101/2006- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, art.6 alin (1) lit l), art. 26 alin.(1) lit a), lit c), alin.(3), alin. (5);  

-Ordinul Președintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului 
de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
compltările ulterioare; 

-Legea nr. 211/2011- privind regimul deşeurilor,cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;  
-OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările și compeltările ulterioare;  
-OG 21/2002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 52/2009 privind aprobarea participării 

comunei Gălăuțaș prin Consiliului Local Gălăuțaș la constituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”S.I.M.D.” Harghita;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.15/2013 privind revocarea HCL nr. 
69/2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Harghita”, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
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economici și a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul ”Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Harghita”; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.44/2015 privind atribuirea și încheierea 
contractului de delegare a serviciului public de salubrizare a localității Gălăuțaș; 

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localității prin concesiune, 
încheiat între comuna Gălăuțaș și operatorul Sc Rde Huron Srl Miercurea-Ciuc, CUI RO 10313528, 
nr. înregistrare ORC J19/414/1997, cu sediul principal în municipiul Miercurea-Ciuc, str Bolyai nr. 
31, judetul Harghita, nr. 2676/25.06.2015 ;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 24/2017 privind încheierea actului 
aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Gălăuțaș nr. 
2676/25.06.2015 și modificarea taxelor speciale/tarifelor pentru serviciul de salubrizare al comunei 
Gălăuțaș; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 99/2016 privind aprobarea modelului 
contractului de prestări servicii de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice și instituții publice 
din comuna Gălăuțaș;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 64 din 28.06.2019 privind modificarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 76/2019 privind modificarea taxelor 
speciale/ tarifelor pentru serviciul de salubrizare la nivelul localității Gălăuțaș; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 98/28.11.2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2020; 

Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv 
comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor nr.  6/147/19.12.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
6/146/19.12.2019, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
servicii şi comerţ, nr. 6/145/19.12.2019 ;           

In temeiul dispozițiunilor art. 129 alin.1, alin.2 lit. b), lit.d), alin. 4 lit. c), alin.7 lit.n) , art. 139 
alin.1, art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Taxele speciale/tarifele pentru serviciul public de salubrizare la nivelul comunei 

Gălăuțaș pentru gestionarea deșeurilor reziduale,  începând cu data de 1 ianuarie 2020, sunt:  
 
1. Taxa specială pentru persoane fizice: 5,40 lei /lună/persoană + TVA.  

 
 Valoarea prestației pe o lună este de 11.340,00 lei +TVA, calculată la un număr de 2100 

persoane care beneficiază de serviciul public de salubrizare în comuna Gălăuțaș, conform caiet de 
sarcini. Eventualele modificări în numărul de persoane este posibilă numai după aprobarea de către 
Consiliul local al comunei Gălăuțaș prin hotărâre a taxei speciale de salubrizare recalculate  în 
urma modificării numărului locuitorilor din comuna Gălăuțaș. 

 
2. Tariful pentru persoanele juridice: 59,30 lei/m³ +TVA.  
3. Tariful pentru colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor provenite din 

reamenajări și reabilitări de construcții : 237,34 lei/ m³  +TVA. 
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    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, se aprobă încheierea actului adițional la 
Contractul nr. 2676/25.06.2015 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș,  conform modificările aprobate la alin.(1).  

 
     (3) Împuternicește primarul comunei Gălăuțaș pentru semnarea actului adițional la 

contractul nr. 2676/25.06.2015 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna 
Gălăuțaș. 
 

Art.2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului 
comunei Gălăuţaş şi compartimentului impozite si taxe, compartimentului contabilitate, operatorului 
delegat SC RDE Huron SRL Miercurea-Ciuc şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
instituţiei şi pe site-ul propriu. 
 

Art.3. Cu aducere la îndeplinire se încredinţează primarul, secretarul, compartimentul 
impozite si taxe, compartimentul contabilitate. 
  

   Gălăuţaş, la  20 decembrie 2019  

 

 

Președinte de ședință,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
 Consilier local,                        Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
 Ișan Alexandru                                      Morar Monica-Camelia  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


