
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectarea şi transportul separat şi în amestec a deşeurilor 

municipale pentru persoanele fizice şi juridice din Comuna Alunis 
 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară 
 

 
    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. 5.532  din  
20.09.2019; 
- Raportul de specialitate întocmit de  secretarul general al Comunei Aluniş  nr. 
5.667 din 20.09.2019 ; 
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului 
Local Aluniş; 
- Avizul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii 
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- Avizul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi 
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
-       Prevederile art.8, alin (3) , lit.d2) şi litera k) din Legea serviciilor comunitare 
de utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile art.17, alin.(1), din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Proiectul de act aditional la contractul de delegare prin concesiune  a gestiunii 
activităţii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor minicipale în zonele 2-
Boldeşti Scăieni şi 6-Valea Doftanei, nr. 1792/13.09.2016 ; 
         În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera d) şi alin.(7) litera n) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art.1.-  Aprobă tarifele distincte pentru colectarea şi transportul separat şi în 
amestec a deşeurilor municipale pentru persoanele fizice şi juridice din Comuna 
Alunis, astfel: 

a) Tarif de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale 
(colectate pe 4 fracţii-hârtie, metal, plastic, sticlă): 
o 4.67 lei/locuitor/lună, fără TVA; 
o 5.56 lei/locuitor/lună, cu TVA. 

 



 
b) Tarif colectare şi transport în amestec a deşeurilor municipale: 

o 4.67 lei/locuitor/lună +1.36 lei/locuitor/lună= 6.03 lei/locuitor/lună, fără 
TVA; 

o 5.56 lei/locuitor/lună +1.62 lei/locuitor/lună =7.18 lei/locuitor/lună, fără 
TVA. 

      Art.2. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre: 
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
- Primarului comunei Aluniş; 
- A.D.I. “Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”; 
- Altor autorităţi şi persoane interesate. 
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei  
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.  
 

  Adoptată astăzi, 24 septembrie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
             Daniela Bobeică 

                                                                  
CONTRASEMNEAZĂ 
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