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HCL nr. 600/2019 

ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A  nr. 600 

din  12.12.2019 
pentru modificarea H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor pentru 

activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 657/06.12.2019; 

 

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

12.12.2019;  

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1367489/06.12.2019 al inițiatorului- 

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1367491/06.12.2019 al 

Direcţiei Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice; 

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al municipiului; 

 Văzând Solicitarea Serviciului Public Ecosal Galați, înregistrată la Registratura 

Generală a Municipiului Galați cu nr. 1364770/06.12.2019; 

 Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 39/31.01.2019 privind modificarea 

tarifelor pentru activitățile practicate de către Serviciul Public Ecosal Galați; 

 Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 156/2008 privind stabilirea tarifelor 

pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 

71/2002 – privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din H.G. nr. 

955/2004 – privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002; 
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 Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Anexa la Ordinul nr. 

109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 

 Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I – Capitolul 2 și Capitolul 3 din Anexa la H.C.L. nr. 156/2008 privind 

stabilirea tarifelor pentru activitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal 

Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea cuprinsul 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II –  Tarifele aprobate se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2020. 

 Art. III – Directorul Serviciului Public Ecosal Galați se împuterniceşte cu 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art. IV – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

           Contrasemnează, 

                                                                                            Secretar General, 
                                                                



 

                                                                                          ANEXA la HCL nr. 600/12.12.2019 

 

Nr. 
crt. Activitatea desfășurată U.M. 

Tarif aprobat 
(lei/UM) 

fără 
TVA cu TVA 

I. Serviciul de salubrizare 

2. 

Activitatea ”Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și 
al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, 
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori” 

2.1 Precolectare, colectare și transport a deșeurilor stradale: 

2.1.1 Colectat deșeuri stradale și transportat cu 
autogunoiera BMC 16,5 

mc 24,10 28,68 
ora 116,32 138,42 

2.1.2 Transportat deșeuri stradale cu tractur și remorcă 
fără muncitori 

mc 12,76 15,18 
ora 48,59 57,82 

2.1.3 Transportat deșeuri stradale cu tractur și remorcă 
cu doi muncitori 

mc 24,37 29,00 
ora 92,83 110,47 

2.1.4 Încărcat gunoi cu IF ora 49,08 58,40 
2.1.5 TIH fără muncitori ora 42,84 50,98 
2.1.6 TIH cu muncitori ora 95,19 113,27 

2.1.7 Precolectare, colectare și transport deșeu stradal 
cu BMC Pro 938 ora 202,55 241,04 

2.2 Precolectare, colectare și transport a deșeurilor 
menajere produse de persoane fizice to 137,80 163,98 

2.3 Precolectare, colectare și transport a deșeurilor 
menajere produse de persoane juridice mc 78,65 93,60 

2.4 Punct de colectare Micro 13B lei/lună 9.337,00 11.111,00 

2.5 Punct de colectare strada Etna, nr.29 lei/lună 9.192,00 10.938,00 

2.6 Tarif mediu autovehicul DAF pentru colectare, 
încărcare și transport deșeu selectiv 

lei/ora 159,65 189,98 
lei/tonă 775,78 923,18 

2.7 
Cost deșeu selectiv acoperit/plătit, de către 
Organizații de transfer responsabilitate (hârtie, 
metal, plastic, sticlă) 

lei/tonă 924,18 1.099,77 

3. Activitatea ”Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de 
eliminare a deșeurilor municipale” 

3.1 Depozitare deșeuri menajere, produse de 
persoane fizice  to 123,17 146,57 

3.2 Depozitare deșeuri menajere, produse de 
persoane juridice  mc 68,64 81,68 

Tarifele conțin C.C.I. 18% și beneficiu de 3% ; 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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