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                                                              HOTĂRÂRE                   PROIECT 
privind aprobarea modificării tarifului/ taxei/ taxei speciale pentru operarea  

serviciului de salubritate 

 

  Consiliul local Crivat, întrunit în şedinţa extraordinară din _______.2018, 

  Având în vedere: 

              - expunerea de motive a Primarului comunei Crivat, înregistrată sub nr.5198  din 01.11.2018; 

              - raportul de specialitate nr.5197/01.11.2018, al viceprimarului comunei Crivat. 

  - Informarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris 

nr.4242/31.10.2018; 

  - Diferența dintre numărul dat de INS și cel comunicat de UAT al persoanelor care beneficiază 

de serviciul de salubritate precum și a modificării modalității de colectare de la fiecare poartă acolo unde 

platformele de depozitare sunt îndepărtate sau insuficiente pentru preluarea întregii cantități de deșeuri;  

- prevederile art. 16, alin 3), art. 20 și 21 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“ECOMANAGEMENT SALUBRIS; 

              - prevederile art. 16 şi art. 21 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

      - prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. – Se aprobă modificarea taxei speciale pentru operarea serviciului de salubritate, astfel: 

 - Tarif/ taxă populație mediul rural  - 6,08 lei (inclusiv TVA)/luna/persoana 

 - Tarif agenți economici  - 442,36 lei (inclusiv TVA)/tona. 

   

  Art. 2. – Serviciul Taxe și impozite va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        Secretarul comunei Crivat, va comunica prezenta hotărâre celor interesaţi. 

 
 Initiator, Primar 

               Robu Ion                                                   Avizeaza, 

                                                                       secretar, 

                                                                                            Burlac Ion 

Nr. _____                      

Adoptată la Crivat                                                                  

Astăzi _____.2018  

 

 

Adopatata cu _ voturi pt, __impotriva, __abtineri, __ consilieri prezenti, consiliul fiind format din 11 

consilieri in functie. 

 


