
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR. 9 
din 14.02.2019

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna
Mândra

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa extraordinară din data de
14.02.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul secretarului comunei nr.
593/11.02.2019,

Avînd în vedere adresa operatorului economic prestator al serviciului de 
salubrizare în Comuna Mândra prin care se solicită actualizarea tarifelor,

Avînd in vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. e -  i din Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, art. 6, lit. k, din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, art. 9, alin. 1, din Contractul de delegare a prin concesionare a a 
gestiunii serviciului public de salubrizare în Comuna Mândra,

Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. d si alin. 6 lit a, pct. 14 din Legea nr.
215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aprobă tarifele pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Mândra 
de către operatorul economic, concesionar al serviciului de salubrizare, începînd cu data de
01.03.2019, conform anexei la prezenta hotărîre, parte integrantă din aceasta.

Art. 2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Preşedinte de şedinţă
Sbîrneciu Dorel

ju d etu l  
b r a ş o v

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 7 voturi pentru, 2 voturi abţinere, 9 consilieri 
prezenţi din totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. dosar salubritate;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.



Anexă la H.C.L. nr. 9/14.02.2019

- Tarif pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane fizice -  
7,39 lei/persoană/lună fără T.V.A.,
- Tarif pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane juridice -  
30,08 lei/mc fără T.V.A.,
- Tarif colectare selectivă deşeu sticlă -  0,0048 lei/kg fără T. V.A.,
- Tarif colectare selectivă deşeu plastic -  0,67 lei/kg fără T.V.A.,
- Tarif colectare selectivă deşeu metal -  0,47 lei/kg fără T.V.A.,
- Tarif colectare selectivă deşeu hârtie -  0,17 lei/kg fără T.VA.

Preşedinte de şedinţă 
Sbîr

Secretar


