ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr 27
DIN 17.07.2008
privind aprobarea taxelor pentru serviciul de salubrizare
Consiliul local al comunei Pilu, întrunit în şedinţa sa ordinară din 17.07.2008
AVAND IN VEDERE:
-adunările publice care au avut loc în data de 06.07.2008 în localităţile Pilu şi
Vărşand, prin care au fost informaţi locuitorii comunei despre necesitatea stabilirii
pentru cetăţeni a taxei de salubrizare;
-prevederile art 1, pct 2, lit e, art 3 ale Legii 51/2006, privin serviciile comunitare
de utilităţi publice;
-prevederile art 1, 2, art 6 (1), lit k, art 7 şi art 24(4)Legii 101/2006, privind
serviciul de salubrizare a localităţilor;
-prevederile art 11 din Normele de aplicare a legii salubrizării, aprobate prin
Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C.
-prevederile art 36(6), lit a, pct. 9 din legea 215/2001, privind administratia
publica locala ;
-situaţia calculelor privind fundamentarea preţului de cost, întocmite de firma
prestatoare a activităţii de salubrizare
-expunerea de motive şi referatul intocmit de viceprimar;
-proiectul de hotarare prezentat de viceprimar si avizat de comisia de specialitate
si secretar;
-raportul comisiei de specialitate cu avizul favorabil a acesteia ;
-numarul de voturi al consilierilor :unanimitate ;
In temeiul art.45(2) din Legea 215/2001,republicata

HOTARASTE:
Art.1 -Se aproba taxa de salubrizare ce se v-a încasa de la cetăţeni, taxă care se
stabileşte în funcţie de numărul de persone, după cum urmează:
-1-taxa de 5 lei/lună, pentru familiile compuse din 1-2 persoane;
-2-taxa de 10 lei/lună, pentru familiile cu 3-4 persoane;
-3-taxa de 15 lei/lună pentru familiile cu 5 persoane şi peste;
Art 2. –Toţi agenţii economici sunt obligaţi să încheie contracte de salubrizare cu firma
care prestează această activitate în comună;
Art 3.- Se aprobă ca pentru colectarea gunoaielor de la instituţiile publice(primărie,
şcoli, grădiniţe, cămine culturale, primăria să achite de la bugetul local suma de 1 000
lei/lună către firma de salubrizare.
Art 4 –Firma prestatoare este obligată ca să distribuie, fără costuri, tomberoane pentru
depozitarea gunoaielor pentru fiecare familie şi săptămânal să ridice gunoaiele de la
populaţie.

Art 5 –Consiliul local v-a elabora un nou Regulament a activităţii de salubrizare, care va duce implicit la schimbarea contractului de salubrizare, până atunci consiliul local v-a
încasa taxa de salubrizare de la populaţie şi lunar suma încasată se livrează firmei
prestatoare, urmând ca la sfârşit de an să încaseze de la toate familiile care au beneficiat
de acest serviciu.
Regulamentul nou şi contractul vor fi discutate şi aprobate de consiliul local într-o
şedinţă viitoare.
Art 6 -Prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului
-firmei de salubrizare cu care avem contract;
-compartimentul contabilitate a primăriei;
-populaţiei prin afişare şi tuturor agenţilor economici
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