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Nr.13326 din 25.03.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform 

Contractului nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei 

Bod  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.13328/25.03.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13327/25.03.2022, întocmit de Bogdan-Florian PLEȘEA, Viceprimarul 

comunei Bod;  

▪ Prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificărilor și completărilor ulterioare. 

▪ Legea 101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificărilor și completărilor aduse 

de OUG nr.58/2016 si  OUG nr.172/2020  

▪ Prevederile Ordinului ANRSC 109/2007  privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților 

▪ Contractul nr. 9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a 

Comunei Bod și actele adiționale 1-5 

▪ Adresa nr. COM/E/0277/10.03.2022 înregistrată la Primăria comunei Bod sub nr.12107/10.03.2022. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă  actualizarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare prestate conform 

Contractului nr.9225/30.05.2017 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare a Comunei 

Bod ,după cum urmează: 

▪ Utilizatori casnici : 13,94 lei +2,64 TVA = 16,58 lei/persoană/lună; 

▪ Utilizatori non-casnici : 192,32 lei +36,54 TVA = 228,86 lei/mc; 

▪ Deșeuri reciclabile : 903,lei/to (fără TVA); din care suportat de OIREP: 829,38 lei/to.  

ART.2  Începând cu data prezentei hotărâri, orice altă hotărâre contrară își încetează aplicabilitatea. 

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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