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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 15  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.170  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.144 

din 28.04.2022  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  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi   ,  judetul Vaslui ; 

          Avand in vedere : 

• Referatul  SC"Ecosalubrizare Prest" SRL Husi nr.1632 din 

11.05.2022  , inregistrat la Primăria Municipiului Huși la nr. 14826 

din 12.05.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.14887 din 

12.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Huși nr.144 din 28.04.2022  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.1635 din 11.05.2022  ; 

• Raportul Direcției  Urbanism , Administrare și Dezvoltare Locală 

nr.  14833 din 12.05.2022 ; 

▪ Avizul nr.173  din 25.05.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul  nr.125  din 25.05.2022 al  Comisiei  de studii , prognoze si 

programe economico sociale , buget , finante ,privatizare , servicii 

publice si comert  ; 
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          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 

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; 

 

             HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1.Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Huși nr.144 din 28.04.2022  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 , prin modificarea poziției nr.5 din Anexa nr.1 la hotărâre și va avea 

urmatorul conținut : 
Nr. 

crt 

Denumire serviciu  UM Tarif fara TVA-lei  

aprobat incepand cu 

01.01.2022 

Tarif fara TVA-

lei  aprobat  

incepand cu 

01.05.2022 

5 . Stropitul strazilor si a cailor publice 

- cu apă  

- fără apă 

    mc 56,27  
62,85 lei/mc 
55,96 lei/mc 

 

         Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

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

 
 

                                                                                                      HUŞI  ,  26  mai 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 


