
  
                                       

                                 
                           

privind însușirea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare la nivelul 
comunei Horodniceni, județul Suceava  

 
 
Având în vedere prevederile :  
 

a)  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare;  

b) Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările și completările 
ulterioare;  

c) art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și 
completările ulterioare;  

d) art. 129 alin. (2) lit. d) , alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. m) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

luând act de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Horodniceni înregistrat sub nr. 
80 din 19.10.2022 însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
3907 din 19.10.2022; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Horodniceni,  înregistrat sub nr. 3908 din 19.10.2022;  

c) avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism;  
 
    în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre: 
 
      Art. 1. - Se însușește contractul de servicii pentru activitatea de colectare separată și transportul 
separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din 
industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat conform Legii nr. 101/2006, încheiat cu SC 
MITROFAN SRL, CUI: RO3405840, în calitate de prestator și Comuna Horodniceni, județul Suceava, în 
calitate de beneficiar, înregistrat sub nr. 3934/4535/11.10.2022, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
    Art. 2. - Se aprobă tarifele pe care prestatorul are dreptul să le aplice, conform contractului 
încheiat, după cum urmează:  

(1) Tarif pentru colectarea deșeurilor municipale- fracție umedă, sortarea și eliminarea 
deșeurilor reziduale – 550 lei/ tonă fără tva;  

(2) Tarif pentru colectarea deșeurilor municipale reciclabile- fracție uscată, sortarea și 
eliminarea deșeurilor reziduale – 1200 lei/ tonă fără tva.  
 
     Art. 3. Primarul comunei Horodniceni, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri. 
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   Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică 
prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei 
Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-
autoritatii-deliberative/. 
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Președinte de ședință,  
 ……………….…………………… 

P e t r u  L E M N A R U   

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei,  
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  


