
 

PROIECT NR. ..... 

H O T ~ R ^ R E A  NR..... 
privind: Actualizarea tarifelor serviciilor de salubritate in orasul Baile Olanesti, 

judetul Valcea 

 

       Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\` 
ordinar` la data de 29 noiembrie 2018 la care participa un num`r de ..... consilieri locali 
din totalul de 13 [n func\ie.  

       Vaz@nd ca a fost ales președinte de ședință dl. Ghitulescu Marius. 

     Luând în dezbatere expunerea de motive prezentata de catre Primarul orasului Baile 
Olanesti si referatul nr. 11631/09.11.2018 [ntocmit de compartimentul Gospodarie 
comunala tehnic investitii prin care se propune actualizarea tarifelor la Serviciul de 
salubritate, [n sensul aprob`rii pre\ului de 13,51 lei/persoana fizica/luna, iar pentru 
persoane juridice 147,35 lei/mc, urmand ca noile tarife sa opereze incepand cu data de 
01.01.2019. 

     Avand in vedere memoriul justificativ atasat adresei nr. 4652/26.10.2018 emise de 
SC URBAN SA  privitoare la aprobarea noilor tarife pentru operatiunea precolectat, 
colectat, transport si depozitat deseuri, [ncep@nd cu luna ianuarie 2019. 

     Tinand cont de Hot`r@rea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr. 
57/29.10.2010 prin care s-a aprobat aderarea la Asocia\ia de Dezvoltare 
Intercomunitar` pentru Serviciul de Salubrizare a Localit`\ilor din jude\ul V@lcea.   

      Cu respectarea prevederilor: art. 22 alin. 2 lit.c, art.26 alin 5 din Legea 
nr.101/2006-Legea serviciului de salubrizare a localit`\ilor, modificata prin OUG nr. 
48/2017, art. II; art. 9 alin. (1) lit. c), din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare; Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 

       Luand act de rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate, precum 
si de raportul de avizare a legalit`\ii proiectului de hot`r@re [ntocmit de secretarul 
ora]ului. 

      {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi “pentru“=...”ab\ineri”=..”.[mpotriv`”=.... 
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{n temeiul prevederilor art.45alin.(1).115 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind 
administra\ia public` local`,republicat` cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 

consiliul local 

 

H O T ~ R ~ } T E 

 

 Art.l {ncep@nd cu data de 01 ianuarie 2019 se actualizeaz` tariful pentru 
serviciile de salubrizare dup` cum urmeaz` : 

1.  pre\ul pentru  fiecare persoana juridica =  147,35/mc; 
2. pre\ul pentru fiecare persoan` fizica = 13,51lei/lun`. 

  Art.2 Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [ns`rcineaz` Primarul ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, judetul Valcea, prin compartimentele Gospod`rie comunal` ]i Buget 
contabilitate. 

   Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, Primarului oraşului Baile Olanesti, 

judetul Valcea, SC URBAN SA, Instituţiei Prefectului, judeţului Vâlcea, şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare si publicare pe site-ul institutiei. 

            

Ini\iator Proiect, 

PRIMAR 

ec. Vasilache Vasile Sorin 

                                                                             Avizat legalitate, 

                                                                                           p. SECRETAR, 

                                                                                            jr. Mihalcea Marian 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 29 noiembrie 2018 

 

 


