ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂRE
Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare pentru populație, agenți
economici și instituții publice începând cu 01 septembrie 2021

Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău;
Având în vedere :
- Contractul de concesiune nr. 6278 din 25.10.2010;
- Hotărârea Consiliului local nr. 8/29.01.2020 privind actualizarea tarifelor la serviciile
de salubrizare.
- referatul nr. 7008/15.07.2021 a biroului de taxe și impozite locale prin
care se prezintă o situație cu încasările reprezentând taxa de salubrizare pentru anul 2020.
- Referatul nr. 6929/17.07.2021 a biroului de contabilitate cu privire la
încasările reprezentând taxa de salubrizare și plățile efectuate către operatorul de
salubrizare, în anul 2020.
- referatul d.lui Stancu Sandu, administrator public, înregistrat la nr.7277/2021;
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele nr. 7278/23.07.2021.
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului loca Pogoanele.
- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și
depozitare gunoi menajer și deșeuri reciclabile, servicii prestate de către SC RER SUD SA,
după cum urmează:
- Taxa anuală pentru gospodării (populație) – 140,00 lei/an;
- Taxa anuală pentru persoane juridice, organizații fără personalitate juridică,
asociații și persoane fizice autorizate, instituții publice – 200,00 lei/an; Această taxă se
încasează pentru fiecare locație în care își desfășoară activitatea beneficiarul serviciului.
Art.3. Aplicarea tarifelor se va face începând cu data de 01 septembrie 2021.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre

persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficiallocal/ .
Președinte de ședință,
Consilier Gabriel Mușătescu

Contrasemnează,
Secretarul General al orașului,
Valentino Adrian Cotruță

Nr. 42 / 30.07.2021
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data
de 30 iulie 2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

