
ROMĂNIA 
JUDETUL Buzau  

CONSILIUL LOCAL Vadu Pasii 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E NR. 93 
Privind modificarea tarifelor de colectare, transport, sortare si eliminare a 

deseurilor municipale fractia uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) si 
colectare, transport a deseurilor municipale fractia umeda in comuna Vadu Pasii, 

judetul Buzau 
 
 

Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere 
- Documentatia de solicitare a modificarii tarifelor depusa de catre SERVICIUL 

LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII in conformitate cu HCL de dare in 
administrare nr. 12233/30.10.2020 

- Referat de aprobare intocmit de domnul primar al comunei Vadu Pasii 
nr.13974/16.15.2020 

- Rapoartul compartimentului de specialitate nr.13975/16.12.2020; 
- Avizele comisiilor de specialitate nr._______________________ 
- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, nr. 
___________________; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare  

- Prevederile Legii nr. 101/2007 a serviciului public de salubrizare, cu modificarile 
si completarile ulterioare 

- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor 

- HCL nr. 34/2018 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare VADU 
PAȘII” - cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei VADU PAȘII, în conformitate cu dispozițiile art. VII din Legea nr. 
225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006  

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTARĂSTE 
 

Art. 1  Se aproba urmatoarele tarife pentru Serviciul local de Salubrizare Vadu 
Pasii, cuprinse in nota de fundamentare anexa 1 la prezenta hotarare, dupa cum 
urmeaza 



- Tarif pentru Maturatul manual al strazilor si trotuarelor – 6 lei/mp inclusiv 
TVA,  

- Tarif pentru colectare, transport, sortare si eliminare a deseurilor municipale 
fractia uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) – 668,27 lei/tona cuTVA 

- Tarif pentru colectare, transport a deseurilor municipale fractia umeda – 
391,37 lei/tona cu TVA 

Art. 2  Seful Serviciului de salubritate Vadu Pasii va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 

Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau, 
primarul si viceprimarul comunei Vadu Pasii si tuturor persoanelor care au sarcina 
de serviciu de punerea ei in aplicare. 
 
  INITIATOR       AVIZEAZA 
    PRIMAR       SECRETAR GENERAL, 

    FIRON GHEORGHE                                     TUDORIE FLORENTINA OANA
         
 
 

VADU PAŞII 
Decembrie 2020 
Hotărârea a fost adoptată cu     voturi pentru   voturi împotrivă şi   abţinere din 
numărul total de 15 consilieri locali  în funcţie şi       consilieri locali prezenţi la 
şedinţă. 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PAŞII 
Telefon: 0238/788109 Fax : 0238/788419 

                                                
 
NR. 13974/16.12.2020 
 

Referat de aprobare 
privind  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIUL DE 

SALUBRIZARE AL COMUNEI VADU PASII   
 
Domnilor consilieri,  
In conformitate cu prevederile: 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare  
- Prevederile Legii nr. 101/2007 a serviciului public de salubrizare, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor 

- HCL nr. 34/2018 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare VADU PAȘII” - 
cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei VADU PAȘII, în 
conformitate cu dispozițiile art. VII din Legea nr. 225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006   

- Documentatia de solicitare a modificarii tarifelor depusa de catre SERVICIUL 
LOCAL DE SALUBRIZARE VADU PASII in conformitate cu HCL de dare in administrare 

am initiat proiect de hotarare modificarea tarifelor de colectare, transport, sortare si eliminare 
a deseurilor municipale fractia uscata (hartie&carton, plastic&metal, sticla) si colectare, transport a 
deseurilor municipale fractia umeda in comuna Vadu Pasii, judetul Buzau. 

Avand in vedere cele de mai sus am initiat prezentul proiect de hotarare pentru a fi discutat si 
aprobat in prima sedinta a Consiliului Local.                                                                                                                                                       

 
 

PRIMAR, 
 

FIRON GHEORGHE 
 


