
R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

ORAȘUL  POGOANELE 
CONSILIUL LOCAL, 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și depozitare 

gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenți economici și instituții publice, 
începând cu data de 01.01.2022  

 
 

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

- Adresele și fișele de fundamentare a prețurilor nr. 13305/07.12.2021 înregistrate la 
noi sub nr. 13054/09.12.2021 provenite de la SC RER SUD SA, furnizorul de servicii de 
salubrizare de pe raza orașului Pogoanele, prin care ne solicita actualizarea tarifelor pentru 
acest serviciu, începând cu data de 01.01.2022;   

- Contractul de concesiune nr. 6278 din 25.10.2010; 
- Raportul d.nei Tocileanu Cristina, inspector compartimentul contabilitate, înregistrat 

la nr. 13159/10.12.2021  
- Referatul de aprobare al Primarului orașului Pogoanele, înregistrată la nr. 

13160/10.12.2021. 
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local 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, cu 
modificările și completărie ulterioare.  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

       Art.1. Se aprobă actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport și 
depozitare gunoi menajer, servicii prestate de către SC RER SUD SA, după cum urmează: 

- Colectat, transportat și depozitat deșeu menajer pentru gospodării individuale –  
494,21 lei/tona (inclusiv TVA); 

- Colectat, transportat și depozitat deșeu menajer pentru agenți economici și instituții 
publice – 494,21 lei/tona (inclusiv TVA); 

- Colectat, transportat și sortat deșeu reciclabil pentru gospodării individuale –  
1008,38 lei/tona (inclusiv TVA); 

- Colectat, transportat si sortat deșeu reciclabil pentru agenți economici și instituții 
publice – 1008,38 lei/tona (inclusiv TVA); 
       Art.3.  Aplicarea tarifelor se va face începând cu data de 01 ianuarie 2022.  

Art.4.  Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  



persoanelor și instituțiilor interesate, 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, Badea Șerban                                         Valentino Adrian Cotruță 
 
 
 
 
Nr.  65 / 15.12.2021  
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 
15 decembrie 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


