
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA ROSIORI 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E A  Nr.25 
din 19. 02. 2020 

privind aprobarea modificării tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de salubritate al comunei Roșiori încheiat cu RER VEST S.A. 

 
         Având în vedere: -  CONTRACTUL NR. 213/26.09.2016/ privind delegarea de gestiune 
a serviciului public de salubrizare a Comunei Rosiori , art. 6. ”Tarife practicate” și art. 23 
” Alte clauze”, 
            - Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 
localitatilor 
           - Solicitarea și fi șa de fundamentare nr. 56/S/20.01.2020, înregistrată sub nr. 179/22. 01. 
2020, depusă de RER VEST S.A prin care transmite spre aprobare propunerea de ajustare a tarifelor 
prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate al comunei Roșiori 
         -  Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și Raportul compartimentului de  
specialitate prin care se  propune aprobarea  ajustării  tarifelor  prevăzute în contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de salubritate al comunei Roșiori încheiat cu RER VEST S.A. 
                  În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2), art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 
adoptă prezenta Hotărâre 

    
   Art.1.  Se aprobă modificarea/ajustarea tarifelor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubritate al comunei Roșiori încheiat cu RER VEST S.A. la valoarea rezultată din 
Fișa de fundamentare,  anexa la prezenta hotărâre, respectiv: 

• Persoane fizice: - Pubela 60 litri – 18,72 lei/pubela/lună – TVA inclus 
                                 - Pubela 120 litri – 24,95 lei/pubela/lună – TVA inclus 
• Persoane juridice : - Pubela 120 litri – 30,68 lei/pubela/lună – TVA inclus 
                                 - Pubela 240 litri – 61,11 lei/pubela/lună – TVA inclus 
                                 - Container 1100 litri – 279,16 lei/container/luna 

 
    Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea actului adițional în vederea 
modificării clauzei contractuale se încredinţează primarul comunei Rosiori.   
   Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, RER VEST S.A., Compartimentul Financiar-
Contabil/Contabilitate al primăriei  și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul 
Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în 
subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul 
primăriei          
          
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu   13   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 

consilieri în funcţie 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                     Kelemen Geza 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


