
Judelul V6lcea
Consiliul local
Comuna Piugeqti

PROIECT

HOTAnAREA NR.
Privind : aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, sortarea, procesarea

Ei valorificarea deEeurilor reciclabile de pe raza comunei Pduqeqti

Consiliul local Pduqeqti, judelul V61cea, intrunit in qedinla ordinard din
data de ....., la care particip[ un numdr de ... consilieri din totalul de 11

consilieri in funclie;
Ydzind cd prin H.C.L. nr.5012020 a fost ales preqedinte de qedinli domnul

consilier Bugiu Gheorghe;
Ludnd in dezbatere:
- proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare al primarului comunei

Pduqeqti, prin care se propune aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea

deqetnilor de cdtre beneficiarii serviciului de salubritate pe raza comunei Pbuqeqti;

- referatul compartimentului de specialitate,
- nota de fundamentare prin care se propune aprobarea tarifului pentru

colectarea, transportul, sortarea, procesarea qi valorificarea deqeurilor reciclabile
de pe raza eomunei Pduqeqti;

- raportul de avrzare a legalitilii proiectului de hotdr6re intocmit de

secretarul comunei gi inregistrat sub nr.;
- rapoartele de ayrzare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,

inregistrate sub nr.;
In conformitate cu prevederile:

- Legii nr,5112006 a serviciilor comunitare de utilitali publice, cu

modificirile qi completSrile ulteri oare,
- Legii nr 10112006 a serviciului de salubrizare a localiti1ilor, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare,
- prevederile art.l7 din O.U.G. nr.7412018 pentru modificarea si

completarea Legii nr.21112011 privind regimul deqeurilor, aLegii nr,24912015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deqeurilor de ambalaje si a
Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr. 19612005 privind Fondul pentru mediu,
aprobatd prin Lege a nr.3 | 120 19 ;

- Ordinul A.N.R.S.C nr.10912007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitblile
specifice serviciului de salubrizare al localit61ilor;

- art.l29 alin.(2), lit)'d", alin,(7) lit.(i) Ei lit.(n) din OUG nr,5712019,

privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completSrile ulterioare;



in temeiul art.139 alin. (3) , lit.(c) qi art.196,ht. a) din O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ, cu modificSrile qi completdrile ulterioare;

HOTAnA$rE

Art.1. Se aprobd tariful pentru colectarea, transportul, sortarea, procesarea qi

valorificarea deqeurilor reciclabile, in cuantum de 759,30 leiltond,Ia care se adauga
TVA,, conform fiEei de fundamentare intocmitd de SC URBAN SA, operator
salubrizare pentru comuna PSuqegti.

Art.Z. Tariful se va achita de c6tre OIREP, in baza protocolului ce va fi
incheiat intre OIREP, UAT Comuna Pduqegti ;i Urban SA.

Art, . Prczenta hotdr6re se va comunica Instituliei Prefectului - judelul
V61cea, S.C.URBAN SA, primarului comunei Pduqegti gi ya fi adusd la
cunoqtin{d public6, prin afiqare.

Inifiator:
Prirnar,

Catdlin A

Pdugegti,

Contrasem neazdpentru legalitate
Secretar general,

Daniela Pdloiu



Judelul V6lcea
Consiliul local Pduqeqti
Nr. 5610/06.11.2020

ANUNT

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.5212003, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, privind transp arenla decizionald in administralia publicd,
cu modificdrile qi complet5rile ulterioare, publicdm aldturat, azi, 06.ll.2O2O, textul
complet al proiectului de hot[r6re privind aprobarea tarifului pentru colectarea,
transportul, sortarea, procesarea qi valorificarea deqeurilor reciclabile de pe raza
t"-""ill,1Hi,1tt'0. 

hotirare este redactat in bazza notei de fundamentare a
compartimentului din cadrul, aparatului de specialitate al primarului qi findnd cont de
prevederile :

- art.59, alin.(3) qi (4) din Legea nr. 2lll20l1, privind regimul deqeurilor,
modificat6 qi completatdprin OUG nr.7412018, pct.7 gi 8;

- Legii nr 10112006 a serviciului de salubrizare a localit51ilor, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare,

- O.U.G. nr.7412018 pentru modificarea si completarea Legii nr.2lll2}ll
privind regimul deqeurilor, a Legii nr.24912015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajel,or si a deqeurilor de ambalaje si a Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.
19612005 privind Fondul pentru mediu, aprobatdprin Legeanr,3ll20l9;

- Ordinul A.N.R.S.C nr.10912007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare atarifelor pentru activitil[ile specifice serviciului
de salubrizare al localit[1ilor;

- att.l29 alin.(2),lit;'d", alin.(7) lit.(i) qi lit.(n) din ouG nr.5712019, privind
Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

CetSlenii interesafi pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la
sediul Primiriei qi pe site-ul comunei Pduqeqti, iar in termen de 10 zile de la
publicare, pot depune la sediul primiriei Pduqegti propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare asupra prqi ui de hotdrdre .
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Judelul Vdlcea
Primdria comunei Pdugeqti
Nr. 5610106.11.2020

PROCES VERBAL
Incheiat astdzi,O 6 .1 | .2020

ln conformitate cu prevederile Legii nr.5212003, privind transparenla
decizionald in administralia publicd qi desemnatE responsabil pentru relalia cu

- societatea civiIi, prin dispo zilia primarului nr.3 1 5 din 29 .12.2011, am procedat azi,
data de mai sus, la afiqarea proiectului de hot6r6re privind aprobarea tarifului
pentru colectarea, transpot'tul, sortarea, procesarea qi valorificarea deqeurilor
reciclabile de pe raza comunei Pduqeqti., ce va fi supus dezbaterii in qedinla
consiliului local din luna decembrie 2020.

Secretar general,
Daniela Pdloiu

frGL


