
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  15 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 52 

din data de 27 martie 2019 
 

pentru aprobarea unor preţuri şi tarife la S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L. 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 1281/2018 al S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L.; 

 Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, 

programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul 

Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;  

 În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi (3) lit. j), precum şi ale art. 9 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

ulterioare; 

Potrivit prevederilor art. 6 lit. l) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, cu modificările ulterioare; 

 În baza prevederilor Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

 Conform prevederilor Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor; 

În prisma Ordinului nr. 109/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 

serviciului de salubrizare a localităţilor;   

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. d), ale alin. (6) lit. a) pct. 14, ale alin. 

(9), ale art.45 alin. (1) şi (2) lit. d) şi f), precum şi ale alin. (3) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1. – Se aprobă tarifele pentru colectarea şi transportul rezidurilor menajere, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. – Se aprobă tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor  nepericuloase, 

altele decât cele menajere, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.3. – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad şi S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 
 

  

 


