
JUDEŢUL VÂLCEA                                   
COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 -PROIECT- 
H O T Ă R Â R E A    Nr.  

cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor pentru persoanele fizice și juridice 
privind serviciul de salubrizare de pe raza Comunei  Costești . 

 
Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2022, la care 

participă un număr de __ consilieri din totalul de ___ consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 
consilier local Marinoiu Ion - Constantin , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii 
consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  30 decembrie 2021 ; 
            Luând în dezbatere: 

- Adresa cu nr. 75 din 11.01.2022 emisă de către SC. Urban SA cu sediul social in Râmnicu 
Vâlcea, prin care solicită actualizarea tarifelor ca urmare a creșterii cheltuielilor de transport, 
depozitare, carburanți și a salariului minim pe economie ; 
  - referatul de aprobare înregistrat la nr. 514 din 03.02.2022 şi proiectul de hotărâre iniţiat de  

primar,  cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor pentru persoanele fizice și juridice privind serviciul 
de salubrizare de pe raza Comunei  Costești; 
  - raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil din cadrul primăriei, 
înregistrat la nr. 515 din 03.02.2022; 
   - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, nr. __ şi nr. ___ 
din.......2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat 
de primar; 
  Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia, conform procesului verbal numărul  ____ din _______.2022;   
 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3)  din Legea serviciile comunitare de utilități 
publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 6, alin (1), lit. k) și l) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006 cu modificările și completările ulterioare și 
cele ale art. 3, alin. (3) din Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 109/2007;           

 Ȋn temeiul prevederilor art. 139 coroborat cu art.196, alin.1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de __ voturi 
“pentru”, adoptă următoarea: 

H O T Ă R Â R E 
 
  

 Art. 1.  Începând cu data de 01 martie 2022, se aprobă  tariful serviciului de salubrizare 
pentru persoanele fizice în cuantum lunar de 10,35 lei fara TVA / persoană. 

 
Art. 2. Începând cu data de 01 martie  2022, se aprobă tariful serviciului de salubrizare pentru 

persoanele juridice în cuantum de 200 lei fara TVA / m.c. 
   

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Costești, Primarului comunei Costești, Compartimentului financiar - contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Costeşti, judeţul Vâlcea, SC. Urban SA, Instituţiei Prefectului – 
Judeţului Vâlcea , în vederea efectuării controlului asupra legalității acesteia şi se va aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare,publicare în monitorul oficial local și pe site-ul www.comuna-costesti.ro    
 

                                                                                                                 Costeşti  __ ______2022 . 
 
                       Iniţiator,                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                     P R I M A R,                                                                SECRETAR  GENERAL 
                              
       Marius – Toma PEŞTEREANU                                                      Vasile  NEAGU 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 514 din 03.02.2022 . 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor pentru persoanele fizice și juridice 

privind serviciul de salubrizare de pe raza Comunei  Costești . 
 
 

 Având în vedere ; 
 

           - Adresa cu nr. 75 din 11.01.2022 emisă de către SC. Urban SA cu sediul 
social in Râmnicu Vâlcea, prin care solicită actualizarea tarifelor ca urmare a creșterii 
cheltuielilor de transport, depozitare, carburanți și a salariului minim pe economie ; 

 
 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3)  din Legea serviciile comunitare de 

utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 6, alin (1), 
lit. k) și l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006 cu modificările și 
completările ulterioare și cele ale art. 3, alin. (3) din Ordinul privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 109/2007; 
  

         Față de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de  
hotarare cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor pentru persoanele fizice și juridice 
privind serviciul de salubrizare de pe raza Comunei  Costești, in cadrul ședinței consiliului 

local din data de ___ februarie 2022 . 

 
 

P R I M A R, 
 

         Marius – Toma PEŞTEREANU                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr. 515 din 03.02.2022 

 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 

cu privire la aprobarea actualizarii tarifelor pentru persoanele fizice și juridice 
privind serviciul de salubrizare de pe raza Comunei  Costești . 

 
 

 Având în vedere ; 
 

           - Adresa cu nr. 75 din 11.01.2022 emisă de către SC. Urban SA cu sediul 
social in Râmnicu Vâlcea, prin care solicită actualizarea tarifelor ca urmare a creșterii 
cheltuielilor de transport, depozitare, carburanți și a salariului minim pe economie ; 

 
 În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3)  din Legea serviciile comunitare de 

utilități publice, nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art. 6, alin (1), 
lit. k) și l) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006 cu modificările și 
completările ulterioare și cele ale art. 3, alin. (3) din Ordinul privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor, nr. 109/2007; 
  

         Față de cele prezentate mai sus, consider oportun și legal proiectul de hotărâre și propun să fie 

supus spre dezbatere și aprobare in cadrul ședinței consiliului local din data de ___ februarie  2022 . 

. 

 

 
 

                                 CONSILIER SUPERIOR (CONTABIL), 
                                                  Mihaela – Ortansa CRĂCANĂ  

 
 
 
 


