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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii serviciului public de 
salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL 

 

 

        Consiliul Local al Comunei Budila, întrunit în şedinţă ordinara în data de 29.12.2021, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 16627/29.12.2021 al Primarului Comunei Budila în 
calitate de initiator si raportul de specialitate nr. 16628/29.12.2021 al secretarului general, privind 
modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii serviciului public de salubrizare de 
catre SC CLB TRANSRUT SRL 

 
 

Având în vedere: 

- prevederile HCL nr. 10 din 07.03.2018 privind aprobarea actului constitutiv al Societatii 

Comerciale „CLB TRANSRUT SRL” si desemnarea unui administrator al societatii 

- prevederile HCL nr. 42 din 17.12.2018 privind aprobarea modalitatii de gestiune a seerviciului 

public de salubrizare al comunei Budila 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Budila nr. 94 din 30.09.2021 privind numirea 

administratorului Societății Comerciale cu răspundere limitată CLB TRANSRUT SRL si Societății 

Comerciale cu răspundere limitată CLB TRANS SRL având ca asociat unic UAT Budila, prin 

Consiliul Local al comunei Budila 

- adresa nr. 16378/22.12.2021 de la SC CLB TRANSRUT SRL 

- adresa nr. 278/02.11.2021 de la SC FIN-ECO SRL 

- prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) și f) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 55 lit. b) din Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 

- prevederile art. 87 alin. (5), art. 106 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c), d), alin. (7)  

lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  



privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2022 se modifica tariful pentru activitatile specifice 

prestarii serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL, la suma de 215 

lei/mc fara TVA. 

Art. 2. Primarul Comunei Budila, prin compartimentele de specialitate si domnul 

administrator al SC CLB TRANSRUT SRL, Comanar Ioan, vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri; 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunică Instituției Prefectului - județul Brașov, primarului 

comunei Budila, domnului Comanar Ioan, Biroului Financiar Contabil si se aduce la 

cunoștință publică prin publicarea pe site-ul www.budila.ro prin grija secretarului general al 

Primăriei comunei Budila. 

 

      Prezenta hotărâre s-a adoptat în prezența unui număr de 13 consilieri locali, din numărul 

de 13 consilieri aleși, cu un număr de 13 voturi favorabile. 

 

                                                                                CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                    Secretarul general al comunei Budila, 

              Vlad CONSTANTIN                                                    Alexandra-Aveluta BENIA  


