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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de  
Serviciul Public de Gospodărire Comunală Orăștie 

 
  
 Prin prezentul proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Orăștie 
se propune aprobarea tarifelor practicate de Serviciul Public de Gospodărire 
Comunală Orăștie. 
 Prin Hotărârea nr.128/2019, Consiliul local al Municipiului Orăștie a 
aprobat reorganizarea Serviciului Public de Gospodărire Municipală în Serviciul 
Public de Gospodărire Comunală din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie.   
 Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilizați publice si se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, în scopul salubrizării localităților. Dintre activitățile de 
salubrizare fac parte și măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor 
publice, alături de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și 
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț. 
 Tarifele propuse pentru activitățile de operare deszăpezire, de salubrizare, 
precum și pentru alte activități de operare practicate de Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală Orăștie sunt cele din anexele nr.1 – 3, care fac parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre a fost fundamentat ținând cont de prevederile art.8, 
alin.(3), lit.”k” din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), 
lit.”k”, precum și ale art.26, alin.(5) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 Raportat la prevederile conferite Consiliului local de dispozițiile 
susmenționate, precum și de cele prevăzute art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”d” și 
alin.(7), lit.”n”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, consideram că, proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile 
legale și poate fi adoptat în forma prezentată. 
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