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

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea  majorarii tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de către SC SYLEVY

SALUBRISERV SRL în orașul Huedin, începând cu 01.03.2019

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere adresa nr. 37/16.01.2019 înaintată de către SC SYLEVY SALUBRISERV SRL,

operatorul solicită aprobarea majorării tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de la 7,06

lei/persoană/lună cu TVA la 8 lei/persoană/lună cu TVA pentru persoane fizice, respectiv agenţii

economici de la 70,21 lei/mc cu TVA inclus la 80,21 lei/mc cu TVA inclus.

Tinând seama de  referatul nr.1705/13.02.2019 înaintat de insp. Boca Paula  prin care propune

aprobarea majorării tarifului pentru colectarea deşeului menajer începând cu 01.03.2019.

             Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 1791/15.02.2019 înaintat de primar si avizat de comisia

pentru activitati economico – financiare la sedinta din data de 18.02.2019.

             Luând în considerare prevederile art. 17, alin. 1, lit.h  din Legea nr. 211/2011 privind regimul

deşeurilor, republicată cu mofdificările la zi, art. 6 coroborat cu art.8 din Ordinul ANRSC 109/2007

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct.

14, art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

                                                                    H O T A R A S T E

          Art.1. Se aprobă majorarea tarifului pentru colectarea deşeurilor menajere de către SC SYLEVY

SALUBRISERV SRL în orașul Huedin, începând cu 01.03.2019, astfel:

 -   pentru persoane fizice  de la 7,06 lei/persoană/lună la 8 lei/persoană/lună cu  TVA inclus

          -   pentru agenţi economici de la 70,21 lei/mc  la 80,21 lei/mc cu TVA inclus.

           Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul

Primăriei Orașului Huedin.

Nr.19/25.02.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 14

Consilieri absenti:          1
Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
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