
 

 
ROMÂNIA                                                                                                               
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA  RUNCU                                                                
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA Nr. 58 
 

privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare-colectare, transport și depozitare 
deșeuri municipale amestecate de pe raza Comunei Runcu, Județul Gorj 

 
Consiliul local al Comunei  Runcu, Judeţul Gorj, 
- Având în vedere: 
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, 
 referatul de aprobare întocmit de Primarul Comunei Runcu, Județul Gorj, 
 adresa SC Salubris Gilort SRL Târgu Cărbunești cu nr. 27/03.12.2021, înregistrată la Primăria Comunei 

Runcu, Județul Gorj la nr.9849/08.12.2021, 
 Prevederile OUG 74/2018 pentru completarea si modificarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor; 
 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 prevederile art. 8 alin. (1), (3) lit. k), art. (9), art. 10 alin. (12)-(15), art. 42, art. 43 din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 prevederile art. 6 alin. (1), lit. k), p), art. 9 alin. (1), lit. g), alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (1), (3), (5), art. 27 din 

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Runcu, Judeţul Gorj, 

 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Runcu, 
În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1(1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2022 se stabilește tariful pentru prestarea serviciului de 

salubrizare-colectare, transport și depozitare deșeuri municipale amestecate de pe raza Comunei Runcu, Județul 
Gorj, în sumă de 250 lei/mc/lună cu TVA inclus, aferent cantității totale de deșeuri municipale colectate din Comuna 
Runcu, Județul Gorj de la gospodăriile populației, de pe domeniul public și platformele de colectare, sediul primăriei 
și al instituțiilor de învățământ de pe raza localității, precum și ca urmare a diverselor acțiuni de salubrizare a 
localității, care se plătește din bugetul local al Comunei Runcu pe baza documentelor justificative întocmite de 
operatorul SC SALUBRIS GILORT SRL din Orașul Târgu Cărbunești, Județul Gorj. 
                 (2)  Se aprobă reducerea cu 10% a a tarifului stabilit pe mc pentru colectarea selectiva de catre UAT 
Comuna Runcu.  

 Art.3: Primarul Comunei Runcu prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
             Art.4: Prezenta hotărâre se va comunică, prin grija Secretarului general al Comunei Runcu, în termen 
legal, Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj (în vederea exercitării controlului de legalitate), Primarului Comunei 
Runcu și SC Salubris Gilort SRL (în vederea ducerii la îndeplinire) şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
la sediul și pe site-ul instituției: www.runcugorj.ro. 
            Adoptată în ședința ordinară din data de 14.12.2021 cu un număr de 13 voturi„ pentru”, din cei 13 
consilieri prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
 
  Data: 14.12.2021 
 
  PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 
             CONSILIER,                                                             SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI                   
LĂPĂDUȘ VASILE-OVIDIU                                                                 VLĂDUȚ CAMELIA                                                                                                               
 


