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CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea modului de plată a serviciului de salubrizare în comuna Țețchea 

  
Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea modului de plată a 
serviciului de salubrizare în comuna Țețchea, înregistrat cu nr. 4128/10.09.2020, 
                       - Raportul de specialitate la Proiectul de hotărâre privind modului de plată a serviciului 
de salubrizare în comuna Țețchea, înregistrat cu nr. 4129/10.09.2020, 
 Văzând votul  consilierilor în funcţie prezenţi, 9  din totalul de 10  în funcţie, 
 Luând act de respectarea procedurii privind transparența decizională prevăzută art. 7 alin. (2) 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, 
 Ţinând cont de raportrul de avizare al comisiei de specialitate, 
 În baza perevederilor: 
  - art.6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. a) și b) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  - art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Ţeţchea adoptă următoarea  
 

H O T Ă R Â R E: 
 
 Art. 1.  Se aprobă modul de plată a serviciului de salubrizare sub formă de taxă în cuantum de 
6,14 lei/persoană/lună, cu TVA inclus. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a pezentei hotărâri se încredinţează primarul şi viceprimarul 
comunei Țețchea. 
            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
   - Instituţia prefectului, judeţul Bihor; 
   - primarul comunei Ţeţchea; 
   - viceprimarul comunei Țe4țchea ;  
   - dosarul de şedinţă; 
   - compartimentul relații cu publicul pentru publicarea în Monitorul oficial local. 
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                 Florin-Aurel Cazan                                                           Florian Bronț  
   
 
 
 
 
Nr. 45 din 21 septembrie 2020 
 
Total consilieri în funcţie: 10 
Consilieri prezenţi: 9 
Vot:  9 voturi „Pentru” 
 


