
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

 
Hotărârea nr. 156/2022 

privind aprobarea tarifelor pentru unele activități specifice serviciului public de 
salubrizare al Oraşului Haţeg, delegate, în condiţiile legii, către SC Bucura Prest SRL 

Hateg 

Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, la 29 
septembrie 2022; 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 38/2022 iniţiat de primarul orașului Hațeg şi  
referatul de aprobare al acestuia nr. 4540/38/2022 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru 
unele activități specifice serviciului public de salubrizare al Oraşului Haţeg, delegate, în 
condiţiile legii, către SC Bucura Prest SA Hateg, motivat de atribuirea către societatea de interes 
local, cu asociat unic Oraşul Haţeg, a contractului de delegare pentru unele dintre activităţile 
specifice salubrizării, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în scopul 
respectării principiilor şi normelor juridice aplicabile în această materie,  a satisfacerii unor nevoi 
ale comunităţii locale, care să contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acesteia.  

Având in vedere: 
a)adresa SC Bucura Prest SA Hateg nr. 67 din 13.01.2022, înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 
1073 din 17.01.2022 şi anexele acesteia; 
b)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 105/2009  privind aprobarea înfinţării serviciului de 
salubrizare al oraşului Haţeg; 
c)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.153/2008 privind infiintarea societatii comerciale ,,Bucura 
Prest’’ SA Hateg; 
d)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.118/2018 privind aprobarea modificării acţionariatului SC 
BUCURA PREST SA Haţeg prin preluarea de către Consiliul local Haţeg a acţiunilor de la 
ceilalţi acţionari, la valoarea nominală a acţiunilor deţinute de cedenţi ; 
e)hotărârea Consiliului local Haţeg nr.62/2019 privind aprobarea modalității de gestiune a unor 
activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Oraşului Haţeg şi a documentelor 
specifice; 
f) contractul nr. 6757/2019 pentru încredinţarea, prin atribuire directă, a gestiunii serviciului 
public de salubrizare a orasului Haţeg, către SC Bucura Prest SRL Haţeg, cu privire la unele 
activităţi specifice; 
g)raportul întocmit de biroul administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 23407 din data de 27.09.2022;  
h) avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 
80/23573/339 din 29.09.2022; 
i) avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 80/23646/362 din 29.09.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c) si art. 43 alin. (2) –(5) 
din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 



ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede 
Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n. și lit.q), art. 139 alin. (1), 
alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. 
(1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul 
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                   HOTĂRĂȘTE:  
Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activităţile de colectare şi transport al deşeurilor provenite din 
locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora; 
măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe 
căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, delegate, în 
condiţiile legii, şi prestate de către SC Bucura Prest SRL Hateg, conform anexei la prezenta 
hotărâre ce face parte integranta din aceasta. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, în condiţiile legii, se mandatează primarul orasului 
Hateg, Biroul administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Haţeg, SC Bucura Prest SRL Haţeg.  
Art. 3 Se abrogă hotararea nr. 101/2019 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru unele 
activități specifice serviciului public de salubrizare al Oraşului Haţeg, delegate, în condiţiile 
legii, către SC Bucura Prest SRL Hateg. 
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 5  Prezenta se publică în Monitorul oficial local, pe site-ul www.primariehateg.ro şi se 
comunică, în condiţiile legii: Primarului Oraşului Hateg, Institutiei Prefectului Judeţului 
Hunedoara, SC Bucura Prest SRL, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie Publică 
Locală, Biroului administrarea domeniului public şi privat și prin intermediul acestuia tuturor 
structurilor și persoanelor interesate.  

Haţeg,   la  29 septembrie  2022 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
NEICONI MIRCEA – SORIN 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 156/2022 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura: 
Secretar general UAT 

0 1 2 3 

1 

Adoptarea  hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, prin vot deschis, 
cu majoritate : 

29/09/2022 
 

 

□ simplă 
art.5 lit. ee) 

 
Nu e cazul 

□absolută 
art.5 lit. cc) – 9 voturi 

Voturi pentru:  13 
Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 
Nu au votat: 1 

  □calificată 
             art.5 lit. dd) 
 

Nu e cazul 

Vot secret - nu este cazul 

2 Comunicarea către primar 
 

_____/______/_______ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului * 
 

30/09/2022 

4 Aducerea la cunoştinţa publică 
 

_______/____/_______ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual 
 

______/______/_______ 

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz 
 

_______/______/_______ 
*Notă: La data comunicării hotărârii către prefectul judeţului sunt completate poziţiile 1 şi 3 din cartuş. 



 


