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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea tarifelor de salubritate in comuna Tîrgșoru Vechi prestate de  

S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL 
 

   
 
Analizând expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae - primar la proiectul de 

hotarare privind stabilirea tarifelor de salubritate în comuna Tîrgșoru Vechi prestate de SC 
ECO SERVICIUL APA – CANAL – SALUBRIZARE Tirgsoru Vechi SRL, înregistrata sub 
nr. 8919 din 22.09.2014 precum si raportul de specialitate al  biroului financiar - contabil, 
înregistrat sub nr. 8920 din 22.09.2014; 

Avand in vedere prevederile HCL nr. 35 / 10.06.2013, privind stabilirea tarifelor de 
salubritate in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, pentru anul 2013; 

Prevederile HCL a comunei Tirgsoru Vechi, nr. 60 / 12.08.2014, privind infiintarea 
unei societati comerciale de interes public  local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-
SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin 
Consiliul Local Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, societate infiintata ca urmare a reorganizarii  
pe cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a 
Serviciului Public de Salubrizare Tirgsoru Vechi. 

În baza prevederilor  Ordinului nr. 109/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin 1. lit. l din Legea nr. 101/2006 - legea 
serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata; 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) 
şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
               Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 

Art.1. – (1) Începand cu data de 1.10.2014 se stabilesc tarifele de salubritate în 
localităţile comunei Tîrgșoru Vechi, judetul Prahova, prestate de S.C. ECO SERVICIUL 
APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, astfel: 

 
Tarif colectare, transport, depozitare deseuri  
menajere -persoane fizice + TVA 

6,20 
lei/luna/persoana 

Tarif colectare, transport, depozitare deseuri  
menajere persoane juridice si persoane fizice 
autorizate + TVA 

 
68,20 lei/luna/m.c. 

  
Art. 2. – (1) Tariful de salubritate se va plăti şi de persoanele fizice autorizate şi 

persoanele juridice, care nu au sediul principal în comuna Tîrgșoru Vechi, dar închiriază sau 
concesionează imobile în comuna Tîrgșoru Vechi.  

(2) În cazul în care la acelaşi număr administrativ locuiesc şi persoane 
fizice şi funcţionează şi o persoană juridică, tariful se va percepe separat.  

 



Art. 3. – Serviciul de salubrizare, respectiv colectarea resturilor menajere de la 
cetăţeni cu domiciliul stabil sau cu domiciliul rezident se va face potrivit unui program 
conform celor prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de 
salubrizare al comunei Tîrgșoru Vechi, din locurile special amenajate în acest scop pe 
teritoriului administrativ al comunei Tîrgșoru Vechi. 

 
Art. 4. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul 

comunei  iar cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei, prin Biroul financiar 
contabil şi S.C. ECO SERVICIUL APA – CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI 
SRL. 
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