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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare 
deșeuri municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de 
către S.C. RER SUD S.A. Buzău  
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr.4970 din 22.06.2021; 

 raportul  de  avizare  al  domnului Dibu Adrian – inspector urbanism înreg.  la  nr.4971 din 22.06.2021; 

 raportul de avizare al Comisiei de specialitate  a Consiliului local  înregistrat la nr.4972 din 22.06.2021; 

 adresa nr. 6738 din 17.06.2021 comunicată de S.C.RER SUD S.A. BUZĂU prin care ne transmite 

memoriul justificativ, centralizatorul și fișele de fundamentare; 
 prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 prevederile art.9 alin.2 lit.d din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările  și completatările ulterioare; 

 prevederile art.6 alin.1 lit.k din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările  și completatările ulterioare;  

 prevederile O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

 prevederile Ordinului nr.149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi 
taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

 prevederile art.3 alin.3, art.4 lit.d, art.7, art.8, art.15 alin.1  din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile 
specifice serviciului de salubrizare a localităților;  

 prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 prevederile 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 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.Se aprobă tariful pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri 
municipale de la agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. 
RER SUD S.A. Buzău, începând cu data de 01.07.2021, în cuantum de 236,17 lei / mc (TVA inclus), conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.Agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului vor încheia 

contracte de salubrizare individuale cu  S.C. RER SUD  S.A. BUZĂU. 
Art.3. Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

22.06.2021                                                                                                         VALEA  RÂMNICULUI 
 

 

 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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