
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 

CONSILIUL LOCAL, 

 

H O T Ă R Â R E 

Privind actualizarea prețului la tona de deșeu reciclabil colectat de la populație, agenți 

economici și instituții publice începând cu 01 august 2022 

 

       Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău; 
       Având în vedere : 

- adresa nr. 6257/15.06.2022 a SC RER SUD S.A., înregistrată la Primăria orașului  
Pogoanele sub nr. 9678/29.06.2022, prin care propune modificarea tarifelor la activitatea de 
colectat, transportat și sortat deșeuri reciclabile  pentru populație, instituții publice și agenți 
economici, urmare încheierii contractului tripartit cu OIREP Green Point Management, 
contract nr. 9703/1914/2045/30.09.2021, prin care sunt acoperite o parte din costurile cu 
colectarea, transportul și sortarea deșeurilor reciclabile respectiv cota de deșeu valorificabil. 

- raportul compartimentului de contabilitate, înregistrat la nr.11364/21.0.2022; 
- referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, pe proiectul de hotărâre,  

înregistrat sub nr. 11403/22.07.2022. 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 
- contractul de concesiune nr. 6278 din 25.10.2010; 
- contractului tripartit cu SC RER SUD s.A., OIREP Green Point Management, contract nr. 

9703/1914/2045/30.09.2021 
- 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 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

       Art.1. Începând cu data de 01 august a.c. prețul pentru tona de deșeu reciclabil colectat 
de la populație, agenți economici și instituții publice va fi de 558,07 lei TVA inclus. 

Art.2. 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-oficial-

local/ . 
                    Președinte de ședință,                                           Cotrasemnează Secretar General, 

                      Consilier Ionuț Buga                                                    Valentino Adrian Cotruță 

 

 

Nr.  53  / 29.07.2022 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data 
de 29 iulie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 12 voturi „pentru”, 3 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din 
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă. 


