
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R  Â R E A  nr. 69 

din  23 februarie  2017 

 
privind modificarea  tarifelor de salubrizare  în  Municipiul  Tîrgu Mureş 

 
 

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,  

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9022/918/16.02.2017  privind modificarea 

tarifelor de salubrizare pentru municipiul Tîrgu Mureş, art. 6, alin (1), lit. k) şi l) şi art. 26, alin (5) 

din Legea nr. 101/2006, republicată, a serviciului de salubrizare a localităţilor; art. 8, alin. (3), lit. 

j) şi k) din Legea nr. 51/2006, republicată a serviciilor de utilităţi publice şi art. 3, alin. (3) din 

Ordinul ANRSCUP nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, 

OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, 

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

Conform art. 10, pct. 5., art. 12, pct. 9. şi art. 16, alin. (2), din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş nr. 5/15.01.2008, şi Art 44., 

pct. (3) din Caietul de sarcini pentru Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a 

Municipiului Tîrgu Mureş prin contract de concesiune , 

Având în vedere adresa nr. 1171/07.12.2016//23.777/13.12.2016, de la ADI  Ecolect Mureş 

- Consiliul Judeţean Mureş, prin care ne anunţă pornirea Depozitului de deşeuri de la Sînpaul şi 

noile tarife,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14. şi art.45 din Legea 

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

                                                       

                                                H o t ă r ă ş t e : 

 

            Art. 1. Se aprobă tarifele de salubrizare pentru anul 2017, conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

                                                                                                            

Art. 2.  Plata taxei de mediu se va efectua până la data de 25 a fiecărei luni, pe baza 

documentelor emise de operatorul Depozitului de deşeuri de la Sînpaul. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economica si Administraţia 

Domeniului Public. 

 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art.3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

                                                                                                         Preşedinte de şedinţă, 

       Contrasemnează,                                        dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş     

      jrs. Szövérfi Vasile 



ANEXĂ 

 

Privind tarifele de salubrizare propuse pentru Municipiul Tîrgu Mureş pentru anul 2017 

 

 

 

Nr.

crt. 
Denumire serviciu 

Tarif actual 

(fără TVA) 

 

Tarif propus 

fără taxa mediu 

(fără TVA) 

 

Taxa de mediu 

(fără TVA) 

 

Tarif propus 

(fără TVA / cu 

TVA) 

 

0 1 2 3 4 5 

 

1. 

Colectare transport şi 

depozitare deşeuri 

menajere de la agenţi 

economici şi instituţii 

publice (lei/mc) 

112,13 84,14 27,97 112,11/133,41 

 

2. 

Colectare transport şi 

depozitare deşeuri 

menajere de la 

populaţie şi asociaţii de 

proprietari 

(lei/persoană/lună)   

7,75 5,47 2,33 7,80/9,28 

 

 

 

Nr.

crt. 
Denumire serviciu 

Tarif 2008 

(fără TVA) 

 

Tarif indexat 

(fără TVA) 

 

Tarif ajustat 

(fără TVA / cu 

TVA) 

 

Tarif propus 

(fără TVA / cu 

TVA) 

 

0 1 2 3 4 5 

1. 

 

Transport deşeuri 

stradale (lei/tonă) 
171,00 99,38 80,00 179,38/213,46 

 

 

 


