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                   Proiect 
 

H O T Ă R Â R E 

 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile prestate de către Direcția de 
utilități publice  

 
Consiliul Local al municipiului Falticeni, județul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului municipiului Falticeni, înregistrat  sub nr. 

14869/23.07.2020; 
- Prevederile art. 8, alin. 1, lit. k din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor şi Ordinul ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviului de iluminat 
public; 

- Legea nr. 230/2006 privind serviciul de iluminat public, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Utilităţi 
Publice, aprobat prin HCL nr. 180/25.11.2019; 
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (1) si 
art. 196 alin. (1) lit. a) din Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările 
şi completările  ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
   Art.1. Se stablilesc tarifele pentru activităţile/serviciile prestate de către Direcţia de 
utilităţi publice, conform  anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre vor fi aplicate începând cu data de 
01.01.2021. 

Art.3.  Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei de utilităţi 
publice. 
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REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile 
prestate de către Direcţia de utilităţi publice 

 
 

Direcţia de Utilităţi Publice aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului 

Fălticeni, în calitate de operator, își asumă toate sarcinile şi responsabilităţile ce îi revin 
potrivit legii şi regulamentului de organizare şi funcţionare cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice şi la administrarea și exploatarea 
sistemelor de utilităţi publice aferente. 

Obiectul de activitate al "Direcţiei de Utilităţi Publice”, cuprinde totalitatea 
activităţilor necesare pentru: 

a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

b) curăţarea și transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 
c) acestora pe timp de polei sau de îngheţ; 

d) dezinsecția, dezinfecţia și deratizarea. 
e) Serviciul de iluminat public 

In ceea ce priveşte tarifele Direcţia de Utilităţi Publice: 
a) răspunde de modul de stabilire a tarifelor , precum şi de aplicarea întocmai a 

tarifelor legale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Fălticeni; 
b) răspunde de întocmirea corectă a documentaţiilor pentru stabilirea şi modificarea 

tarifelor; 
c) efectuează lucrările privind stabilirea limitelor maxime de preţuri din sectorul 

propriu, urmărind menţinerea nivelului de tarif: 

d) urmărește și analizează evoluţia preţurilor, tarifelor şi acumulărilor cuprinse în ele 
la produse şi serviciile proprii. 

 Având în vedere cele expuse propun Consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activităţile/serviciile prestate 
de către Direcţia de utilităţi publice. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 
 
 

 
 
 
 


