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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifului de colectare, transport, descarcare a deseurilor 

municipale fractia umeda si uscata din Municipiul Falticeni 
 

 Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
          - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrată la nr. 
25930/15.11.2019;  
        -  raportul de specialitate al Compartimentului mediu înregistrat sub nr. 
1769/05.11.2019; 
           -  adresa nr. 1769/05.11.2019 transmisă de către S.C.GOSCOM S.A. Fălticeni 
însoţită de Fişa de fundamentare; 
             - avizele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget 
finanţe  şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii şi comerţ, 
Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, 
protectie sociala, activitati sportive si de agrement şi Comisiei pentru amenajarea 
teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului conservarea 
monumentelor istorice si de arhitectura; 
  În baza prevederilor art. 6, alin. 1, lit. h, art. 8, art. 12, alin. 3 din Legea nr. 101/2006 
privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor precum şi ale 
prevederilor art. 22, alin. 2,  art. 50, alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
            Art.1. Se aprobă tariful de colectare, transport, descarcare a deseurilor 
municipale fractia umeda la Depozitul conform Moara, în cuantum de 100,20 lei/mc fară 
TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 19,04 lei, respectiv un tarif de 250,51 lei/tonă 
fară TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 47,60 lei. 
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 Art.2. Tariful de colectare, transport, descărcare a deseurilor municipale fractia 
uscată, in cuantum de 208,13 lei/mc, la care se adaugă TVA în valoare de 39,54 lei, 
respectiv un tarif de 832,51 lei/tonă fara TVA, la care se adaugă TVA în valoare de  
158,18 lei. 
 Art.3. Tariful aferent fractiei uscate nu va fi perceput agentilor economici si 
populatiei Municipiului Falticeni, acesta fiind folosit in Contractele de parteneriat cu 
operatorii economici pentru transferul responsabilitatii gestiunii deseurilor de ambalaje. 
 Art.4.Primarul Municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate de specialitate,  şi 
S.C. Goscom S.A Fălticeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Consilier local, ing. Gheorghe Arteni 
                                                      
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                  SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 
                                                                                                jr. Mihaela Busuioc    
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