
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.~
din data de 6 martie 2017

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. 207/2017 al s.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L.,

înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 396812017;
În conformitate cu prevederile alt. 8 alin. (1) - (3) lit. k], precum şi ale art. 9

alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 6 lit. 1) din Legea nr. 10112006 a serviciului dc
salubrizare a localităţilor, republicată În anul 2014, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului nr. 82/2015 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 localitătilor;

In prisma Ordinului ID. 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) Iit. a) per. 14,
ale alin. (9), ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată În anul 2007,cu modificările ulterioare,

H DT ĂRĂŞT E,
Art.l. - Se aprobă tarifele pentru colectarea şi transportul reziduurilor

menajere, con form Anexei ur. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă tariful pentru colectarea şi transportul deşeuri lor

ncpcriouloase, 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.
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ANEXA NR. 1
LA HOT ĂRÂREA NR.?:::.a 2017

TARIFELE

pentru colectarea şi transportul reziduurilor menajere

NR. SPECIFICATlA UlM TARIFE
CRT. lei / mc

1 POPULAŢIE Imc 110,00*, AGENŢI ECONOMIcr mo 9244 **. ,

Notă:
•
••

- Tariful pentru populaţie conţine T.V.A .
- Tariful pentru agenţi economici nu conţine T.V.A.
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ANEXA NR. 2
LA HOTĂRÂREANR.30/2017

TARIFELE

pentru colectarea şi transportul deşeurilor nepericuloase, altele decât cele menajere

NR. SPECIFICAŢIA UlM TARIFE
CRT. lei I me

1 POPULAŢIE IDO 110,00*
2 j AGENTI ECONOMICI IDO 9244 **,

Notă: ,
"

- Tariful pentru populaţie conţine 1. V.A.
- Tariful pentru agenţi economici nu conţine T.V.A.
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