
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustarii tarifelor la activitatile specifice de 

salubrizare practicate de societatea Romprest Energy SRL 
 

Consiliul local Năeni, 
Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Naeni, inregistrat la nr. 
305/27.02.2020; 

- raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului propriu al 
primarului, inregistrat la nr. 306/27.02.2020; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Naeni, 
inregistrat la nr. 307/27.02.2020; 

- adresa societatii Romprest Energy SRL, inregistrata la nr. 90/21.01.2020; 
- Ordinul nr. 2413/2016 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006; 
- Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 
- Ordonanţa de urgenţă 92/26 septembrie 2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 

alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE, 

 
Art.1. Se aproba ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare astfel:  

- Colectarea, compactarea, transportul si depozitarea la rampa de 
deseuri menajere in autospeciale de capacitate 18 mc. – 5.253,21 lei 
(inclusiv TVA); 
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- Colectarea, compactarea, transportul si depozitarea la rampa de 
deseuri menajere in autospeciale de capacitate 15,3 mc. – 4.982,61 lei 
(inclusiv TVA); 

- Colectarea, compactarea, transportul si depozitarea la rampa de 
deseuri menajere in autospeciale de capacitate 12 mc. – 4.443,01 lei 
(inclusiv TVA); 

- Colectarea, compactarea, transportul si depozitarea la rampa de 
deseuri provenind din activitati comerciale – 164,14 lei (inclusiv 
TVA); 
 

Art.2. Pentru plata acestor tarife, se vor folosi sumele incasate de la populatie 
din taxa de habitat, stabilita la 3 lei de persoana/luna, iar unde exista mai 
mult de 5 persoane se plateste 15 lei, indiferent cate persoane sunt peste 
numarul de 5 persoane. 
 

Art.3. Primarul comunei, impreuna cu compartimentul contabilitate vor duce la 
indeplinire prezenta hotarare. 
 

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor 
şi autorităţilor interesate si va publica pe site-ul www.primarianaeni.ro.. 
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Năeni, 27 februarie 2020  

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
COMAN RODICA 

 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 

DANIEL MIHĂILĂ 
 

 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea prevederilor art. 
139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 

 

http://www.primarianaeni.ro/

