
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  majorarii tarifelor pentru prestarea Serviciului de salubrizare a orașului Huedin

 Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

 Ținând seama  ca  este  necesară  continuarea  activitătii  de  colectare,  transport  și  depozitare  a

deșeurilor în orașul Huedin până la finalizarea procedurii de desemnare a noului operator care va presta

serviciul de salubrizare în orașul Huedin, fapt ce impune instituirea pe durată determinată a unei taxe

speciale de salubrizare stabilită și încasată de la toate persoanele fizice ca beneficiari a acestui serviciu,

care să acopere cheltuielie de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

            Având în vedere Raportul de necesitate nr. 1625/13.02.2018 inaintat de insp. Dezsi Norbert

privind necesitatea majorarii pretului serviciilor de salubrizare atat la persoane fizice cat si la persoane

juridice, in urma majorarii cu 19,6% a taxelor de depozitare la rampa autorizata , respectiv a majorarii

costurilor cu transportul deseurilor. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 1653/14.02.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 14.02.2018.

           Văzând prevederile art.6, alin.1, lit.k, p, art.8. Alin. 1, 2, art.9, alin.2, din Legea nr. 101/2006

privind serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările la zi. 

         Luând în considerare prevederile art. 3, alin.4, lit.a, art.6, art.8,alin.3, lit.d, art.43,alin.3 din legea

nr. 51/2006 privind Serviciul de Salubrizare

 In temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, art.30 din Legea nr.

273/2006 privind finantele publice locale, art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 si  art. 36, art. 45 din Legea nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

Depun prezentul 

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă majorarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubrizare a orașului Huedin 

astfel: 

- Pentru persoane fizice de la 10 lei /persoană /lună,  la  12 lei/persoana/lună.  

- Pentru persoane juridice de la 84,03 lei/mc,  la 100 lei /mc  fără TVA.

Art.2.Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Compartimentul  Guvernanta

Corporativa, Compartimentul Achizitii Publice și Direcția economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.35/14.02.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                   Cozea Dan
LS………………………
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