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HOTARAREA NR. 14/31.01.2022

privind completarea IHC1.Ovidiu nr. 162/21.12.20021 pentru aprobarea tarifelor pentru colectare.
transport si neutralizare gunoi menajer de la populatie, pentru salubrizare domeniul public si inchiriere
Cprecum si a subventici de la bugetul local pentru colectare, transport si neutralizarea gunoiului

menajer de la populatie, incepand
Consili:l 1.ocal al orasului Ovidiu. intrunit in _edina

cu

anul 2022

ordinará pe data de 31.01.2022,
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eniru aprobarca tarifelor pcntru colectare. transport si necutralizare gunoi menajer de la populatie.
pentru salubrizare domeniul
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si inchiriere
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a
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gunoiului menajer
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cu

local
anul

2022:

ora_ului Ovidiu sub nr.
2161/31.0.2022 privind necesitatea conpletarii HCL Ovidiu nr. i62/21.12.2021 pentru aprobarea
Adresa S.C. OVI PRESTCON S.R.IL.

1aridelor pentru colectare.

ulaje, entri

Ovidiu, înregistrat

la Primria

domeniul pubiic si inchiriere
transport si neutratizare gunoi, salubrizare

deseuri
an:l 2022. in. sensul stabilirii tarifelor diferentiate pentru ceiectare

veyeiaie

s:

deseuri provenite din dernolari si alte lucrari de constructii;

Raportul de specialitate al compartiimentului de

iniocmit de seful

resort nr.216i/1/31.01.2022

domnul Kulesar Petre:
serviciului ADPP-L't:litaii Publice din cadrul Primariei orasului Ovidiu,

Referatul de aprobare nr.2161/2/31.03.2022 al domnului Primar, Scupra George:
Avizul de legalitate ai sccretarului gencral;
Avizu! comisici de

spccialitate a

consiliului local al orasului Ovidiu

nr.

2163/3 i.01.2022:

In conformitatecu prevederile:
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de saBubrizare

a

localitilor,
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cu

modificarile

i

compictarile ulterioare:
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Completarile ulterioare;

O.U.G nr. 92/202! privind regimul deseurilur;
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Ordinului nr. 112/2007
Cis
emis de
de Autoritatea
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de
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localitailor:
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a

a

Hotararea Guvernului
Românici nr. 942/2017 privind
aprobarca r
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Carta
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European

ulterioare.

1997

Autonomici Locale, ratificat prin l.egca nr. 199 din 17 noiem
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nr.
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si
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a
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pentru
stabilirea tarifclor practicate

lucrari de constructii;
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din prezenta
Art. 2 Anexele 3 si 4 fac parte integranta
Art.
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a

descurilor

aprobarea

rif

tarne
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de la

de la
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cu
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local pentru

anul 2022,

cu

ce
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si
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de
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S.R.L. Ovidiu,
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Prezenta hotarare a

locali

prezenti la

fost

aprobata

cu unanimitate

de catre cei 12
de voturi pentru"

consilieri
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consilieri locali alesi in
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Prezentul act administrativ

factorilorinteresati in
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legal.
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