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HOTĂRÂREA NR. 172  

referitoare la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului 

de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste 

servicii 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:  

văzând Referatul de aprobare nr. 233/19.05.2020 al domnilor consilieri Gabriel 

Constantin Minea, Cosma Marcian, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Vlad Frusina şi 

Raportul de specialitate nr. 3025/19.05.2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice 

Ploieşti, referitor la modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de 

salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii;  

având în vedere Raportul de specialitate nr. 213/21.05.2020 al Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte și Raportul de 

specialitate nr. 124/21.05.2020 al Direcției Economice; 

ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 – Utilităţi publice, calitatea 

vieţii şi protecţia mediului din data de 23.04.2020 și avizul Comisiei de specialitate nr. 1 

– Buget, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze 

din data 27.05.2020;  

în baza prevederilor Actului adițional nr. 6 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 

încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti; 

luând în considerare prevederile Hotărârii de Consiliul Local nr. 439/31.10.2019 

privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a 

deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și noncasnici din mediul urban pentru 

anul 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii 

activității de colectare, transport și transfer a deseurilor municipale în zonele: 2 – 

Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei încheiate de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal 

Grup S.A. conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 74/2018; 

în baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de 

salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii; 



în temeiul articolului 129, alineatul 4, litera c) şi alineatul 7, litera n) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1(1) Actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici 

(persoane fizice) fără contract de salubritate, cât și pentru cei care nu sunt declarați în 

contractele încheiate cu operatorul de salubritate, la valoarea de 15,72 

lei/persoană/lună.  
           (2) Actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori noncasnici 

(persoane juridice) fără contract de salubritate, la valoarea de 646,55 lei/lună. 

Art. 2 Modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local 

nr.384/14.10.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii 

beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 384/14.10.2019 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai 

serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de 

aceste servicii rămân neschimbate. 

Art. 4 Direcţia Economică, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, Serviciul 

Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, Poliția Locală Ploiești, 

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti şi operatorul de salubritate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 28 mai 2020 
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