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HOTARARE NR.108/29.09.2021
pentru completarea Hotararii Nr.156/18.12.2021

privind aprobarea tarifelor pentru colectare, transport si neutralizare gunoi menjaer de la populatie, pentru
salubrizare domeniul public si inchiriere utilaje, precum si a subventiei de la bugetul local peniru coleclare,
transport si neutralizare a gunoiului menajer de la populatie, incepand cu anul 2021

Consiliul Local al orasului Ovidiu, întrunit în _edina

ordinar

pe data de 29.09.2021;

Analizand:
Proietul de hotararc, inregistrat sub nr.22856/23.09.2021, si de referatul de aprobare inregistrat sub

nr. 22854/23.09.2021, al Primarului orasului Ovidiu, Scupra Georgc, in ealitate de initiator, calitate
conferita de prevederile art.136 alin.(1), coroborate cu cele ale art.211 din

0.U.G. nr. 57/2019

privind Codul administrativ;
Adresa S.c. oVI PRESTCON S.R.L. Ovidiu nr.0144/20.07.2021, prin care operatorul solicita
complctarea HCL nr.156/18.12.2020 pentru aprobarea tarifelor pentru colectare, transport si

neuralizare gunoi menajer de la popuiatie, pentru salubrizare domeniu public si inchiriere utilaje,
precum si a subventiei de la bugetul local pentru colectare, transport si neuiralizare gunoi menajer
de la populatie, incepand cu amul 2021, cu urmatoarcle doua componente: combaterea mecanizata a
poleiului si strans, incarcat si transportat zapada,

Raportul de specialitate nr.22855/23.09.2021, intocmit de Serviciului Tehnic, Investitii si ADPP;

Avizul de legalitateal secretarului general;
Avizul comisiei de specialitate a consiliului local al orasului Ovidiu;
In conformitatecu prevederile
Legii Nr. 211/2011 privind regimul descurilor, republicata si actualizata cu modificarile si

completarile ulterioare;
OUG Nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
Legii Nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata;

Ordinului Nr.109/2007 privind aprobarea Normclor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor
Art.129, alin.2, lit.d, alin.7, lit.n, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.cu modificarile
si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 129, art.133 alin. 1, art.139 si art. 196/ alin (1), lit."a din OUG nr.

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,

NTA

ras

HOTRTE:
S e aproba completarea Hotararii Nr.156/18.12.2021 privind aprobarea
tarifelor pentru
transport si neutralizare gunoi menjaer de la populatie, pentru salubrizare domeniul public si
lectare, tramsp
Art.1

mchiriere utilaje, p r e c u m

si a subventiei de la bugetul local pentru colectare, transport si neutralizare a

ajer delapopulatie, incepand cu anul 2021, cu urmatoarele tarife:

unoiudui
memaje

Denumire Serviciu

UM

Tarif lei

Combaterea mecanizata a poleiului

1000 mp

Strans, incarcat si transport za pada

mc

33,59
16,3

Nr.
Crt.

Secretarul general al

ora_ului va comunica prezenta hotrâre

Ifi factori interesati, în

Constanfai celorlal i.

Prezenta hotärâre

prezenti din totalul de

a

fost aprobat

cu

17 consilieri locali

termen

Instituiei

Prefectului-judeul

legal

unanimitate

de voturi ,pentru" de ctre

cei 17 consilieri locali

înfunctie.
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