ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind stabilirea tarifului pentru serviciile de salubritate
prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova
Avand in vedere prevederile:
- art.8 alin.(3) lit. j) si k) din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de
utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6 alin.(1) lit. k) si l), art.8, art.9 alin.(1) lit.g) din Legea nr.101/2006, Legea
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinului presedintelui ANRSC nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor;
- Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare al
comunei Brazi;
- art. 17 din din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
-art. 129 alin.(2) lit.d) si alin.(7) lit.n) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare:
-adresa nr.15 din 13.01.2021 a S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. prin care solicita ajustarea
tarifelor la activitatea de salubrizare ca urmare a cresterii cheltuielilor serviciului (contribuţia
pentru economie circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare,
cheltuieli salariale, asigurari, taxe de drum, reparatii echipamente);
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune
aprobarea tarifului practicat de S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. pentru serviciile de salubritate
prestate pe raza comunei Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
aprobarea tarifului practicat de S.C. Aquasal Utilserv S.R.L. pentru serviciile de salubritate
prestate pe raza comunei Brazi;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de
urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :
Art.1 (1) Incepand cu data de 1 martie 2021, tariful practicat de S.C. Aquasal Utilserv
S.R.L. pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova se
stabileste astfel :
a) Pentru utilizatorii casnici – 8,00 lei/persoana/luna, din care: 7,50 lei/persoana/luna
pentru colectarea deseurilor in amestec si 0,50 lei/persoana/luna pentru colectarea
deseurilor reciclabile.
b) Pentru utilizatori persoane juridice si institutii publice - 89,29 lei/mc
(2) Tariful la serviciile de salubritate pentru utilizatorii persoane fizice contine T.V.A.,
iar pentru restul utilizatorilor nu contine T.V.A.

Art. 2 Incepand cu aceeasi data, Hotararea nr. 64 din 22.12.2018 a Consiliului local al
comunei Brazi, judetul Prahova isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de S.C. Aquasal Utilserv
S.R.L., , iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii,
persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii administrativteritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mihaela STOICESCU

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei Brazi,
Georgeta ENESCU

Brazi, 26 februarie 2021.
Nr.8.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 7.658 din 14.01.2021
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului pentru serviciile de salubritate
prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova
In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice,
autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri, printre altele, în legătură cu aprobarea stabilirii,
ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza
avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente.
Prin adresa nr. 15 din 13.01.2021, SC Aquasal Utilserv SRL Brazi a solicitat, in conformitate cu
prevederile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, prevederile Legii nr.101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile Ordinului presedintelui ANRSC nr. 109/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor si prevederile Regulamentului de organizare si functionare
a serviciului public de salubrizare al comunei Brazi, modificarea tarifului pentru serviciile de salubritate
prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, dupa cum urmeaza:
a) Pentru persoane fizice – 15,00 lei/persoana/luna (inclusiv TVA), care include 0,50
lei/persoana/luna pentru colectarea deseurilor reciclabile.
b) Pentru persoane juridice - 93,14 lei/mc (fara TVA).
Aceasta solicitare se datoreaza faptului ca incepand cu anul 2019 valoarea contribuţiei pentru
economie circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare este de 30 lei/tona,
iar incepand cu anul 2020 este de 80 lei/tona, asa cum este prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.196/2005, privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemeni, salariul
minim brut pe economie a crescut in anul 2020 la 2.230 lei iar in anul 2021 la 2300 lei.
Potrivit Ordonantei de urgenta nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii:
- să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de
salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor de hartie, metal, plastic, sticla si respectiv pentru
gestionarea celorlalte categorii de deseuri, precum şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul
serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele percepute de la beneficiari pentru
gestionarea deşeurilor de hartie, metal, plastic, sticla, contribuţia pentru economia circulară prevăzută în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în
contracte;
- să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele percepute de la beneficiari pentru
gestionarea deşeurilor, altele decât deşeurile de hartie, metal, plastic, sticla, contribuţia pentru economia
circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare.
Fata de cele de mai sus, in urma analizelor facute, se propune consiliului local aprobarea tarifului
pentru serviciile de salubritate prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova, astfel:
a) Pentru utilizatorii casnici – 8,00 lei/persoana/luna, din care: 7,50 lei/persoana/luna pentru
colectarea deseurilor in amestec si 0,50 lei/persoana/luna pentru colectarea deseurilor
reciclabile.
b) Pentru utilizatori persoane juridice si institutii publice - 89,29 lei/mc

PRIMAR,
Leonaş RADU

