
JUDETUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL MÂNDRA 

 

HOTĂRÎREA nr. 56 

Din 30.12.2019 
privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în 

Comuna Mândra  

 

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in sedinta ordinară din data de 

30.12.2019, 

Analizind proiectul de hotarire, referatul de aprobare si raportul secretarului 

general al comunei nr. 6982/19.12.2019, 

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. 9 din O.U.G.nr. 196/2005 privind fpndul pentru 

mediu, art. 8, art. 15, alin. 1, lit. c din Ordinul 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. 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. 129, alin. 2 lit. d şi alin. 7, lit. n din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

In temeiul art. 139, alin. 1 si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

        HOTARASTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în 

Comuna Mândra de către operatorul economic, concesionar al serviciului de salubrizare, 

începînd cu data de 01.01.2020, conform anexei la prezenta hotărîre, parte integrantă din 

aceasta. 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se revocă orice alte prevederi 

contrare. 

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul 

comunei Mândra. 

 

                   Preşedinte de sedinţă                             Secretar general 

                   Chelemen Gheorghe                                   Galea Dorin 
 

 

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 7 voturi pentru, 3 voturi abţinere, 1 vot 

împotrivă, 11 consilieri prezenţi din totalul de 11 

 
              Prezenta s-a difuzat:          

- 1 ex. Institutia Prefectului Brasov; 

- 1 ex. Primar; dosar H.C.L.; 

- 1 ex. Operator salubritate; 

- 1 ex. dosar sedinta, aviziere/sate. 



 

Anexă la H.C.L. nr. 56/30.12.2019 

 

 

 

 
- Tarif pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane fizice – 

8,33 lei/persoană/lună fără T.V.A., 

- Tarif pentru colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere de la persoane juridice – 

44,84 lei/mc fără T.V.A., 

 

 

 


