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JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
         

HOTARAREA nr. 54 
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/2021 privind aprobarea 

tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare delegat către operatorul 
S.C. RER SUD S.A. 

 
     Consiliul Local al comunei Ziduri, judeţul Buzău; 
     Avand in vedere prevederile : 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Ziduri nr. 8514/14.12.2021 ; 

- raportului compartimentului de specialitate nr. 8515/14.12.2021  ; 
- avizul consultativ a Comisiei de specialitate  nr. 304/29.12.2021 ;   

     -   Hotărârea Consiliului local Ziduri nr. 12/2021, privind aprobarea tarifelor 
pentru activitivități specifice serviciului de salubrizare delegat către operatorul S.C. 
RER SUD S.A. 

- adresa SC RER SUD S.A. nr. 12943/26.11.2021; 
- Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare ; 
- Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 

republicată cu modificările și completările ulterioare ; 
- Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubrizare a localităților; 

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. (1),  art. 196, alin. (1), lit a)  și art. 197 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. I.Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 12/2021 privind 

aprobarea tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare delegat către 
operatorul S.C. RER SUD S.A., după cum urmează : 

(1) Art. 1 alin. (2) se modifică și completează și va avea următorul conținut: 
,, Art. 1 (2) Incepând cu data de 01.01.2022, se aprobă tarifele pentru 

activitățile specifice serviciului de salubrizare delegate operatorului S.C. RER SUD 
S.A. după cum urmează : 

- tarif cu TVA, pentru operațiunea de colectat, transportat, depozitat deșeuri 
menajere populație = 714,20 lei/to ”. 
(2) Art. 2. Se modifică și completează și va avea următorul conținut : 
,,Art. 2 Se aprobă  Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare 

separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al celor similare in U.A.T. 
Ziduri, potrivit anexe nr. 1 si anexei nr. 2 părți integrante a prezentei” 

 Art.II Celelelte prevederi ale H.C.L. Ziduri nr. 12/2021 privind aprobarea 
tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare delegat către operatorul 
S.C. RER SUD S.A. rămân aplicabile. 

Art. III. Secretarul general al comunei Ziduri va asigura comunicare și 
publicitatea prezentei. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Constantin Cristea                                 Secretar general, 
                                           Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  
29.12.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul 
administrativ nr. 57/2019, cu un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi la şedinţă. 
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