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HOTĂRÂREA NR. 5 / 2020 

privind stabilirea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor reciclabile din ambalaje 

plătibil de către unitatea administrativ teritorială Comuna SÂNDOMINIC 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 30 ianuarie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 32 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

Având în vedere adresa de solicitare nr. 1574/2019 al RDE Huron S.R.L., referatul de 

aprobare nr. 6444/2019 al primarului comunei Sândominic, judeţul Harghita, raportul de 

specialitate nr. 6445/2019 prezentată de d-na inspector Kurkó-Márton Éva, avizul 

Comisiei ecologică, protecția mediului, protecția socială și protecția copiilor, precum și 

anunțul nr. 6642/2019 privind afișarea proiectului de hotărâre; 

 

Luând în considerare Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

încheiat cu SC.RDE HURON. SRL Miercurea-Ciuc nr. 65/18.12.2018; 

 

Văzând Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor 

reciclabile din ambalaje comunicată prin adresa nr.1574/2019 al RDE HURON S.R.L. 

Miercurea-Ciuc; 

 

În conformitate cu prevederile: 

⎯ art.9 pct.1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

⎯ Legii nr. 31/2019 de aprobare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

⎯ Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje şi a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

completările ulterioare; 

⎯ art. 8, alin. 1) şi art. 43, alin. 3) al Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

⎯  Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

⎯ Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţiile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţiilor; 
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Respectând prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată; 

 

În temeiul art. 129 alin. 2) lit “b” şi “d”, alin. 4) lit. “e” şi “g”, alin. 7) lit. “i” şi “n”, art. 

196 alin.1) lit. “a” din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL 

ADMINISTRATIV; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru gestionarea deșeurilor reciclabile din ambalaje, plătibil 

de către unitatea administrativ teritorială Comuna Sândominic, după cum urmează: 

- Tarif gestionare deșeuri din hârtie/carton: 403,30 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri din plastic: 498,51 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri din PET: 1.198,65 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri din sticlă: 600,96 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri din oțel: 499,57 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri aluminiu: 1.710,06 lei/to fără TVA; 

- Tarif gestionare deșeuri lemn: 449,58 lei/to fără TVA; 

 

Art. 2. Tarifele sunt calculate de RDE HURON S.R.L. ,conform Memoriului tehnic –

anexa nr.1 și Fișei de fundamentare- anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Sândominic, judeţul Harghita și Biroul financiar-contabil, resurse 

umane, impozite și taxe locale. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Sândominic, RDE Huron 

SRL, Biroului financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita în vederea verificării legalităţii actelor administrative şi 

totodată se va afişa la sediul Primăriei comunei Sândominic într-un loc accesibil de 

comunitatea locală şi pe site-ul www.domokos.ro. 

 

Sândominic, la 30 ianuarie 2020 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

          Kedves Annamária               Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 


