HOTĂRÂREA NR. 158
CONSILIUL

LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza
oraşului Sinaia, urmare intrarii în vigoare a OUG 74/2018

Având în vedere:
Referarul de aprobare înregistrat la nr. 25254/28.08.2019
intocmit de Vlad Oprea,
Primarul oraşului Sinaia, prin care propune aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de
salubrizare menajeră pe raza oraşului Sinaia, urmare intrarii in vigoare a OUG 74/2018 pentru
modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseuri lor, a Legii 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , a OUG 196/2005
privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 3112019 ;
Raportul de specialitate înregistrat la nr. 25355/26.08.2019, întocmit de Directia Politia
Locala din cadrul Primariei oraşului Sinaia;
Scrisoarea nr. 24038/19 august 2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
"Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" prin care convoaca la discutii
reprezentantii UAT-urilor din zona 1 Busteni, în data de 26 august 2019, în urma cărora s-a
hotarat stabilirea unui tarif distinct aplicat ca penalitate pentru nerespectarea obligatiei de
colectare selectivă de catre persoane fizice sau juridice.
În conformitate cu:
OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul
deseurilor,
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje,
OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata cu modificari si completari prin
Legea 31/2019
Legea nr. 5112006 a Serviciilor comunitare de Utilităţi Pulice, republicată, cu
modificările şi completări le ulterioare, art. 10 şi art. 32;
Legea nr. 10112006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;
În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin.(2) lit.d), coroborat cu art. 139 alin.(l) si art. 196
alin.(l), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL

LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOT ĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare menajera pe raza orasului Sinaia
prestata de operatorul SC COMPREST SA BRASOV, urmare intrarii in vigoare a OUG
74/2018 pentru modificarea si completarea legii 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii
24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, a OUG

196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobata prin Legea 31/2019, conform Anexei nr. 1 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare si funcţionare a serviciului
public de salubrizare a localităţilor din judetul Prahova, în forma anexata.
Art. 3. - Se acordă mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Bădăran, să voteze, în
numele si pe seama Consiliului Local al Oraşului Sinaia, în cadrul Adunării Generale a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor
Prahova", pentru aprobarea tarifelor conform anexei si a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeşul Prahova.
Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcţia Poliţia Locală
din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.
aia, 28 august 2019
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ANEXA LA HCL. nr.1S8/28.08.2019

Tarif
An

septembrie - decembrie
2019

Utilizatori casnici urban
Lei/locuitor/luna - fara TVA

Utilizatori noncasnici
Lei /tona - fara TVA

Tarif aprobat
Menajer
(colectat selectiv)

Tarif deseu amestecat
(menajer+reciclabil)
conform OUG 74

Tarif aprobat
Menajer
(colectat selectiv)

Tarif deseu amestecat
( menajer+reciclabil)
conform OUG 74

9,62

12,025

270,56

338,2

