ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 60
privind aprobarea ajustării tarifului pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al
deşeurilor menajere

Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 30.09.2021, având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 5687/23.09.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa de
iniţiator;
raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Seimeni, înregistrat sub nr.
5688/23.09.2021,
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare :
prevederile art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 51 / 2006 –serviciilor comunitare de utilități
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 6, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților,
cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 3, alin. (3), art. 4, lit. d), art. 7, art. 8, art. 15, alin. (1), lit. b) din Normele
Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatea specifică serviciului de
salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007;
H.C.L. nr. 12/31.01.2019 privind avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii a unor
activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ -teritoriale membre ale
Asociaţiei pentru Dezvoltarea Zonei Cernavodă;
Tinandu-se cont de :
- adresa nr. 4581/22.09.2021 din partea Societatii Utilitati Publice-Gospodaria Comunala S.R.L.
Cernavoda, inregistrata in cadrul institutiei sub nr. 5680/ 22.09.2019;
În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Se aprobă ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare separată şi transport separat
al deşeurilor menajere, respectiv 383,63 lei/to exclusiv TVA, începând cu data de 01.10.2021.
Art. 2 - Primarul comunei Seimeni va asigura, cu sprijinul aparatului de specialitate și SC
Utilități Publice – Gospodăria Comunală SRL si respectarea actelor normative in materie, aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 - Incepand cu data emiterii prezentei hotararii isi inceteaza aplicabilitatea orice alte
dispozitii contrare.
Art. 4 - Prezenta hotarare se comunica : Institutiei Prefectului, judetul Constanta, impreuna cu
toate documentele care au stat la baza adoptarii, ȋn vederea exercitării controlului de legalitate,
Primarului comunei Seimeni, Compartimentului Contabilitate, SC Utilități Publice – Gospodăria
Comunală S.R.L.și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare pe site-ul oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

