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Nr.

din
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare în comuna Țețchea

Având în vedere Referatul de aprobare nr.
din
al primarului comunei și Raportul
de specialitate nr.
din
al inspectorului cu atribuții de mediu,
Analizând adresa nr. 1084 din 11.08.2020, emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Ecolect Group, prin care solicită aprobarea prin HCL a modului de plată a serviciului de salubrizare
sub formă de tarif sau taxă specială,
Ținând seama de prevederile art. 6 alin. (1), lit. k), art. 26 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr.
101/2006 privind serviciul public de salubrizare, republicată,
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a proiectului de hotărâre deoarece
vechiul contract de salubrizare a încetat , perioada de mobilizare sa încheiat la data de 31.08.2020,
pentru a nu rămâne descoperiți contractual pentru serviciul de salubrizare începând cu data de
01.09.2020.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. c)
coroborat cu art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul local al comunei Țețchea ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se stabilește ca pentru persoanele fizice, beneficiari ai serviciului de salubrizare din
comuna Țețchea, modul de plată să fie în sistem de taxă , așa cum a fost și până în prezent, în valoare
de 6,14 lei/persoană/lună (cu TVA inclus).
(2) Pentru persoanele juridice, beneficiari ai serviciului de salubrizare din comuna Țețchea, se
stabilește modul de plată sub formă de tarif și încheierea de contracte de salubrizare direct cu
operatorul de servicii, SC SALUBRI S.A. cu sediul în Aleșd, str. Lalelelor, nr. 2, județul Bihor.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei
Țețchea, inspectorul cu atribuții de mediu, Compartimentul financiar-contabil și operatorul de
salubrizare SC SALUBRI S.A..
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor,
-Primarul comunei,
-SC SALUBRI S.A.,
-afișare la sediul primăriei,
-dosarul şedinţei.
PRIMAR,
Ovidiu Pavel Drimbea

