
     ROMÂNIA
  JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
  MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
        CONSILIUL LOCAL

                                                                      HOTĂRÂRE

   Consiliul Local al municipiului Caransebeş,  întrunit în şedinţa ordinară din
data de 25.01.2017,
    Având  în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes
si Avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice , comerţ, agricultură şi
turism  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  raportul  nr.
912/12.01.2017 al Directiei Economice, referatul nr.821/12.01.2017 al S.C. Transal
Urbis  S.R.L  si  nota  de  fundamentare  pentru  ajustarea  tarifelor  la  activitatiile
specifice de salubrizare,
       Văzând prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice,  Legea  nr.  101/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localitatilor,  Ordinul
nr.109/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  de  stabilire  ajustare  sau
modificare  a  tarifelor  pentru  activitatile  specifice  serviciului  de  salubrizare  a
localitatilor,  O.U.G.  nr.31/2013  pentru  modificarea  si  completarea  O.U.G
nr.196/2005 privind fondul pentru mediu si Hotararea AGA nr.1/ 11.01.2017 a  S.C.
Transal Urbis S.R.L,

Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
    În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin.(6), lit.a) pct. 14 şi art. 45
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 
   

            HOTĂRĂŞTE:

    Art.1. Se aproba ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport si
depozitare deseuri menajere nepericuloase, in valoare de 102,00 RON/mc (fara TVA),
respectiv 121,38 RON/mc (TVA inclus), pana la deschiderea deponeului de la Lupac,
conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare astfel:

-Asociatii de proprietari/locatari
10,2 / persoana (fara TVA)
12,14 / persoana (TVA inclus)
-Persoane fizice
12,75 / persoana (fara TVA)
15,17 / persoana (TVA inclus)
-Persoane juridice
127,5 / persoana (fara TVA)
151,73 / persoana(TVA inclus)



 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinţează S.C. TRANSAL
URBIS S.R.L  si Primarul municipiului Caransebes prin Directia Economica.
    Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- S.C. TRANSAL URBIS S.R.L;
- Directia Economica;
- Compartiment Protectia Mediului;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul  Relaţii  cu  publicul  pentru  afişare  şi  mass-media

locală.
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