
     ROMÂNIA 
   JUDEŢUL VASLUI 

     CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

         735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 
tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

        web : www.primariahusi.ro 

         e-mail : primar@primariahusi.ro  

  

 
                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.144 

privind  aprobarea  cuantumului   tarifelor actualizate  utilizate de S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de 

salubrizare pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.05.2022  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi   ,  judetul Vaslui ; 

          Avand in vedere : 

• Referatul  SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.1391 din 

20.04.2022 , inregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr. 12336 

din 20.04.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.12337 din  

20.04.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate  

utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI pentru 

prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi  

incepand cu data de 01.05.2022 

• Raportul administratorului SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.                      

1392 din 20.04.2022 ; 

• Raportul Direcției  Urbanism , Administrare și Dezvoltare Locală 

nr.  12367 din 20.04.2022 ; 

▪ Avizul  nr.145 din 27.04.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul  nr. 110 din 27.04.2022 al  Comisiei  de studii , prognoze si 

programe economico - sociale , buget , finante ,privatizare , servicii 

publice si comert  ; 

             In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice  nr 51/2006, cu modificarile si completarile le ulterioare ; Legii 

nr.31/1990,cu modificarile si completãrile ulterioare ; Hotararea de Guvern 1071 

din 04.10.2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat  

in platã , Contractul Colectiv de Munca nr 121/RG/11.02.2022, Ordinul nr 

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

modificare a tarifelor pentru activitati de salubrizare , Legea nr 101 /2006 a 
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serviciul de salubrizare a localităților republicată cu modificările și completările 

ulterioare ,  ale art. 129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin (7) lit.s)  din Ordonanta 

de Urgenta nr.57 /2019 privind  Codul Administrativ  , cu modificările și 

completările ulterioare; 

              În temeiul  art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

             HOTARASTE: 
 

 Art.1.Se aprobă actualizarea tarifelor  pentru activitatea  de salubrizare 

utilizate pe raza municipiului Huşi, începând cu data de 01.05.2022 ,   conform 

Anexei nr.1 . 

         Art.2 .Se aprobă   actualizarea  tarifelor pentru utilizarea utilajelor  în 

activitatea de salubrizare  pe raza municipiului Huşi începând cu data de 

01.05.2022,  conform  Anexei  nr. 2 . 

           Art.3 Tarifele  aprobate conform  art .1 – 2 vor face obiectul unui act 

adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

municipiul Huşi prin concesiune nr. 9598/01.04.2011 . 

          Art.4.Se împuterniceşte primarul Municipiului Huși să semneze  Actul 

Adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din 

municipiul Huşi prin concesiune nr. 9598 / 01.04.2011 .  

         Art. 5. Anexele  1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

         Art.6.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI . 
 

 

 

                                                                                      HUŞI  ,  28 aprilie  2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                       Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 
 


