
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com 
 

     Nr. 16627/29.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

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

 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 

155 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Având în vedere: 

- 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 

- 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 

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

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

 Avand in vedere cele prezentate, luand in considerare obligatia de a duce la indeplinire  

 

 

 

 

masurile impuse de ANRSC si necesitatea prestarii unui serviciu public in interesul cetatenilor, 

propun analizarea noului tarif propus de la 01.01.2022, ca urmare a cresterii preturilor la SC FIN-

ECO SRL si dezbaterea proiectului de hotarare in sedinta Consiliului Local. 

  



 

 

 

Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com 
 
                                                            Nr. 16628/29.12.2021 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

 

        Avand in vedere: 

- art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- 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 

- 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 

 Supun spre dezbatere proiectul de hotarare privind modificarea tarifului pentru activitatile 
specifice prestarii serviciului public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL. 

 

Secretar General, 

Alexandra-Aveluta BENIA 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-51815 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind modificarea tarifului pentru activitatile specifice prestarii serviciului 

public de salubrizare de catre SC CLB TRANSRUT SRL 

 

F:17 

 

        Consiliul Local al Comunei Budila, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 16627/29.12.2021 al Primarului Comunei Budila în 
calitate de initiator 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. 

 

 
              Inițiator,                                                                            

                Primar,                                                                Secretar General comuna Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                                          Alexandra-Aveluta BENIA  

 

 
 
 
  Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


