
 

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DO-BROEȘTI 

 

  

 

 

PROIECT de HOTARARE 
pentru modificarea tarifelor / taxelor distincte de salubrizare privind activitatea de 

colectare separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

asimilate provenind de la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv fracții colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori, pe teritorul Comunei Dobroești, județul Ilfov  

prin operatorul delegat societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL 

 

 

 

Analizând temeiurile juridice: 
a. Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ – teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu 
modificările și completarile ulterioare, 

b. art. 129, alin. (1) alin. (2) lit. c) coroborat cu alin.  (6) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 
c. Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și  completările ulterioare; 
d. Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

a. referat de aprobare al d-lui. Primar Condu Valentin în calitatea sa de inițiator, privind 

aprobarea prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciuluipublic de 

salubrizare al societății Ecosal Serv Dobroesti SRL pe anul 2022; 

b. Adresa cu nr. 691 / 05.07.2022 al societății Ecosal Serv Dobroești SRL și înregistrată 
Primăria Dobroești cu nr. 18239 / 05.07.2022 ; 

 

Ținând cont de calitatea Consiliului Local Dobroeşti de administrator şi asociat 
unic al soietăţii ECOSAL  SERV  DOBROESTI S.R.L., cu sediul în Comuna 
Dobroeşti, sat Dobroeşti, str. Cuza Voda nr.23,  judeţ ILFOV având  Nr. Registrul 

Comerţului J23/2627/2010 şi CUI 27472293; 
 

În temeiul art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. h) și art. 196, alin. (1), lit. ”a” din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare, 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 
întrunit în a ______ ședință din 2022 

adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1 Se aprobă modificarea taxei privind serviciul de salubrizare la PERSOANE 

FIZICE pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deseurilor 
municipale si al deseurilor asimilate provenind de la persoane fizice care colectează selectiv, 
fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori în comuna Dobroești, județul Ilfov, evidențiată în Anexa nr. 1, parte integrată 
la prezenta. 

Art. 2 Se aprobă modificarea taxei privind serviciul de salubrizare la PERSOANE 

FIZICE pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deseurilor 

municipale si al deseurilor asimilate provenind de la persoane fizice care nu colectează 
selectiv, fără a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori în comuna Dobroești, județul Ilfov, evidențiată în Anexa nr. 2, parte 

integrată la prezenta. 

Art. 3 Se aprobă modificarea tarifului privind serviciul de salubrizare PERSOANE 

JURIDICE pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deseurilor 
municipale si al deseurilor asimilate provenind de la persoane juridice, fără a aduce atingere 
fluxului de deseuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori in comuna 
Dobroesti din judetul Ilfov, evidențiat în Anexa nr. 3, parte integrată la prezenta. 

Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 
societatea ECOSAL SERV DOBROESTI SRL de către Primarul Comunei Dobroești, în 
calitate de ordonator principal de credite.  

Art. 5. Se împuterniceşte dl. Consilier Ivan Alexandru Doru pentru a semna în 
numele asociatului unic şi al administratorului Consiliului Local Dobroeşti toate actele 
necesare. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte dl. Pană 
Daniel, Director General al societatii ECOSAL SERV DOBROEŞTI SRL. 

Art. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local 
Dobroești și aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Dobroești. 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 9.  Prezenta hotărâre are un caracter normativ. 

 



 

Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Gen-

eral al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
➢ Instituţia Prefectului,  
➢  Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov; 
➢  Comaprtimentul contabilitate din cadrul Primăriei Dobroești; 
➢  Compartiment achiziții și investiții; 
➢  Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice ; 
➢  societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. ; 
➢  prin afișare la sediul  Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

 

 

              PRIMAR 

      VALENTIN LAURENȚIU CONDU    

        

 

   

        AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

            p.  Secretar General, 

             Adriana DUMITRU GEOLEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.primariadobroesti.ro/


                                                              

 

         

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 
   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE, 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifelor / taxelor distincte de salubrizare privind 

activitatea de colectare separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

asimilate provenind de la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv fracții colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori, pe teritorul Comunei Dobroești, județul Ilfov  

prin operatorul delegat societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL 

 

 

Având în vedere solicitarea societății Ecosal Serv Dobroesti SRL privind modificarea 

taxelor, respectiv a tarifelor de salubrizare pentru activitatea desfășurată pe teritoriul UAT 

Dobroești,  

Luând act de prevedrile H.C.L. Dobroești nr. 59 din data de 27.06.2022 privind 

aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare a Comunei Dobroești, 
județul Ilfov; 

Ținând cont de faptul că prin Actul constitutiv al societății Ecosal Serv Dobroești 

SRL, aprobat prin H.C.L. Dobroești nr. 31/10.08.2010 Consiliul Local al Comunei 

Dobroești are calitatea de asociat unic al ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL, având în acest 
sens prerogativele stabilite în sarcina sa și de legislația în vigoare. 

În conformitate cu prevederilor art. 129, alin. (1) și (3) lit. ”d”, alin. (5) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

Supun acest proiect de hotărâre în vederea adoptării lui de către membrii Consiliului 
Local Dobroești, în calitate de administrator şi asociat unic al soietăţii ECOSAL  SERV  
DOBROESTI S.R.L. 

 

 

 
PRIMAR 

VALENTIN LAURENȚIU CONDU 

 

 

 

 

 
 

 

 



                   

 

                                                  

  R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 
   

 

 

COMPARTIMENT ANALIZĂ ȘI ELABORARE DOCUMENTE PRIMAR, SECRETAR ȘI CONSILIUL LOCAL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE ȘI MEDIU 

 

 

Referat 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifelor / taxelor distincte de salubrizare privind 

activitatea de colectare separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

asimilate provenind de la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv fracții colectate separat, 

fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori, pe teritorul Comunei Dobroești, județul Ilfov  

prin operatorul delegat societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/ 10.08.2010 , s-a aprobat înființarea ECOSAL 
SERV Dobroești prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărire, modificata si 
completata prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2011. 

Consiliul Local al Comunei Dobroești, în conformitate cu Actul constitutiv al 

societății, aprobat prin H.C.L. Dobroești nr. 31/10.08.2010 are calitatea de asociat unic al 

ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL, având în acest sens prerogativele stabilite in sarcina 

sa de legislația in vigoare. 

Ținând cont de faptul că la acest moment Contractul de delagare a serviciului public 
de salubrizare a fost aprobat prin H.C.L. Dobroești nr. 59 din data de 27.06.2022; 

Supun deliberativului spre dezbatere, aprobarea tarifelor / taxelor de salubrizare 

pentru activitatea de colectare și transportul deșeurilor municipale și asimilate 
provenind de la persoane fizice și persoane juridice, prin operatorul delegat societatea 
Ecosal Serv Dobroești SRL. 

 

p. Secretar General 

Adriana DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 


