
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor referitor la colectarea deșeurilor din construcții și 

demolări, precum și a deșeurilor voluminoase de pe raza U.A.T. Frumosu 
 

              Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 1725/28.02.2023 prezentat de primarul comunei 

Frumosu, judeţul Suceava ;              
Raportul compartimentului de specialitate nr. 1726/28.02.2023 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
 Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Frumosu; 

Fișele de fundamentare prezentate de S.C. ROTMAC ECO S.R.L. privind oferta de 
prețuri; 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) literele I)-j) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006,  cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art.6 alin.(1) litera k) și art.7 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului 
de salubrizare al localităților; 

În temeiul dispozițiilor art.129, alin. (1), alin. (2), lit. c, a art. 139, alin. (3), lit. g, 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.Se aprobă tarifele de colectare a deșeurilor din construcții și demolări, 
precum și a deșeurilor voluminoase de pe raza U.A.T. Frumosu, conform ofertei 
prezentate de   S.C. ROTMAC ECO S.R.L. ,astfel: 

Nr. 
crt 

Denumirea serviciului U.M. Tarif unitar lei/U.M. 
(inclusiv TVA) 

1 Colectare deșeuri din construcții și demolări m.c. 360,82 
2 Colectare deșeuri voluminoase m.c. 141,74 

Art.2.Primarul comunei Frumosu  și compartimentul financiar–contabil vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică la : 

Instituția Prefectului–Județul Suceava, Primarului localității, compartimentului 

financiar–contabil Frumosu . 

 

                   Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                                  Buga Ioan                                                               Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                   Rusu Aurel 
 
Frumosu la 28.02.2023 
Nr.29 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 11      Voturi:       -Pentru :11     -Împotriva : 
0   -Abțineri : 0     


