
 
 

ROMÂNIA 
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__________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.136 din 14 mai 2020 privind 

aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare al municipiului Botoșani, 
pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul 
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, pentru 
durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de 

operatorul  S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 
 

analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 136 din 14 mai 2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare 
al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul 
și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, 
pentru durată de 5 ani, Caietul de Sarcini pentru atribuirea contractului și a tarifelor ce vor fi practicate de 
operatorul URBAN SERV S.A. Botoșani,  

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre întocmit de Direcția Edilitare, raportul de 
specialitate al Direcției Edilitare, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,  

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) litera e), alin (3), art.3 alin (1), art. 6, art. 8 alin. (1) și ((3) 
literele d), d˄1), d˄2), i) și k), art. 22 alin. (1), (1˄1), (2), (3) și (4), art. 23, art. 24 și art. 28 din Legea serviciilor 
comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, revizuită, cu modificările și completările ulterioare, 
Ordinului 109/2007, Ordinului nr.111/2007 și ordinului nr. 112/2007 emise de Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 
  în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240  alin. (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1  Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 136 din 14 mai 2020 se 

modifică și va avea următorul conținut: 
 
,, Art. 3. Se aprobă tarifele propuse de către operatorul S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani pentru  

activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățatul și transportul zăpezii de pe căile 
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, din cadrul contractului serviciului 
public de salubrizare a municipiului Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr. 171 din 29 mai 
2020. 

Art. 3   Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va lua măsuri de ducere 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri     

          
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                            Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
   
 
       
Botoșani, 28 iulie  2022 
Nr. 309 
 
 



 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

ANEXA la H.C.L. nr. 309  din 28 iulie 2022 

 

 

Lista cu tarife pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoșani 

 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate U.M. Tarife propuse 
zi             noapte   

1. Măturat manual carosabil și trotuare, 
colectare și transport deșeuri stradale 

1000 mp 35,37 38,59 

2. Măturat mecanizat și transportul 
deșeurilor stradale 

1000 mp 22,80 23,41 

3. Spălat carosabil și trotuare 1000 mp 57,77 64,60 
4. Stropit carosabil și trotuare 1000 mp 9,70 10,24 
5. Întreținerea curățeniei și transport 

deșeuri stradale 
1000 mp 21,00 22,56 

6. Răzuit rigolă și transport deșeuri stradale 1000 mp 598,39 736,09 
7. Curățat mecanic zăpada 1000 mp 22,08 23,54 
8. Curățat manual zăpada 1000 mp 349,42 400,64 
9. Prevenire și combatere polei 1000 mp 26,95 29,23 
10.  Pluguit 1000 mp 24,94 26,35 
11. Prevenire/combatere polei și pluguit 1000 mp 29,11 31,39 
12. Transportat zăpada mc 25,72 27,53 

13. Spălat coșuri stradale  buc 27,65  

 

Tarifele nu conțin T.V.A. 
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Consilier, Maxim Maricel Corneliu                                            Secretar general, Ioan Apostu     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 




