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 HOTĂRÂREA Nr.40 

Privind: aprobarea fișei de fundamentare tarif pentru activitatea de 

colectare, transport, sortare, procesare și valorificare a deșeurilor 

reciclabile în comuna Păușești, județul Vâlcea 

 

 

          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 30.06.2022, la care participă un număr de 10 consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.23/2022 a fost ales preşedinte de şedinţă domnul 

consilier Goran Gheorghe; 

 Luând în dezbatere: 

        - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

       - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub nr.  

4332/22.06.2022, prin care se propune aprobarea fișei de fundamentare tarif 

pentru activitatea de colectare, transport, sortare, procesare și valorificare a 

deșeurilor reciclabile provenite  din comuna Păușești, județul Vâlcea; 

 - adresa  SC URBAN SA nr.1349/21.06.2022  prin care solicită aprobarea 

fișei de fundamentare tarif  pentru activitatea de colectare, transport, sortare, 

procesare și valorificare a deșeurilor reciclabile  în comuna Păușești, județul 

Vâlcea, în vederea încheierii unui contract între UAT Păușești, Societatea de 

salubrizare și un OIREP; 

  - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.4333/22.06.2022; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul general al comunei şi înregistrat sub nr.4381/24.06.2022; 

 -  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub 

nr.4459/30.06.2022;   

Fiind îndeplinite condițiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 



- Art.15, art.16, art.17 alin.(5), art.60 alin.(4),(5) și (6) din OUG nr.92/2021 

privind regimul deșeurilor;  

- Art.16, art.20, art.21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordinul Ministrului nr. 1362/2018 privind aprobarea procedurii de 

autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a 

organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a 

producatorului; 

-  Art.129, alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. n), alin.14 din O.U.G 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

        In temeiul dispozițiilor: art.139, alin.(3), lit. c), art.196, alin.(1), lit. a) din 

O.U.G 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

                                                    HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1. Se aprobă fișa de fundamentare  tarif  pentru activitatea de colectare, 

transport, sortare, procesare și valorificare a deșeurilor reciclabile  provenite din 

comuna Păușești, județul Vâlcea, conform anexei, ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 

primarul comunei Păușești. 

         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vâlcea, primarului comunei Păuşeşti , SC URBAN SA şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică, prin afişare și publicare  în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                           

                                  

           Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează 

                Consilier,                                                        Secretar general comună, 

           Gheorghe Goran                                                          Daniela Păloiu                                    

 
 

 

 

Păușești: 30.06.2022 
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