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Comuna Păuşeşti 

 

 

  HOTĂRÂREA NR. 72 

Privind:  modificarea tarifelor practicate pentru prestarea serviciului 

 de salubrizare, conform fisei de fundamentare tarif colectare, transport 

 și depozitare deșeuri reziduale întocmită de S.C. URBAN S.A 
 

 

          Consiliul local Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 29.12.2022, la care participă un număr de 11 consilieri  din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.61/2022, domnul  consilier Nedelcu Constantin-

Claudiu a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

           - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti,  înregistrat sub 

nr.8113/22.12.2022 , prin care se propune modificarea tarifelor practicate pentru 

prestarea serviciului de salubrizare, conform fisei de fundamentare tarif colectare, 

transport și depozitare deșeuri reziduale. 

 - adresa, memoriul justificativ  și fișa de fundamentare tarif colectare, 

transport și depozitare deșeuri reziduale a S.C. URBAN S.A, înregistrate sub 

nr.7765/12.12.2022, prin care solicită modificarea tarifelor practicate pentru 

prestarea serviciului de salubrizare, 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.8114/22.12.2022, prin care se propune modificarea tarifelor practicate pentru 

prestarea serviciului de salubrizare, conform fisei de fundamentare tarif colectare, 

transport și depozitare deșeuri reziduale. 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de 

secretarul comunei, înregistrat sub nr.8101/22.12.2022; 

 -  avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate  sub 

nr.8238/29.12.2022; 

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

privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile: 

 - art.30 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006, cu modificările și completările  ulterioare; 

 - art.6, art.13, art.20 și art.21 din Legea nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările ulterioare , 

 - art.3, alin.(3) din Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului 

de salubrizare a localităților nr.109/2007; 



         - art.129, alin.(2), lit. c) și lit. d), alin.(7),lit. n)  din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.139 alin. (1) și art.196, lit. a) din Ordonanța de urgență. 

nr.57/2019 privind  Codul  administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea tarifelor practicate pentru prestarea 

serviciului de salubrizare, conform fisei de fundamentare tarif colectare, transport 

și depozitare deșeuri reziduale, întocmită de SC URBAN SA. 

 Art.2. Începând cu data de  01.01.2023, SC URBAN SA, în calitate de 

concesionar, va încasa lunar pentru deșeuri reziduale 710 lei/tona, fara TVA,  

reprezentând contravaloarea prestației efectuate la beneficiari – persoane fizice, 

ca urmare a instituirii taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport, 

depozitare și neutralizare deșeuri menajere și a deșeurilor asimilabile acestora, 

stabilită prin  H.C.L. nr.29/2013, cu modificările li completările ulterioare. 

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

Vâlcea, S.C.URBAN SA, primarului comunei Păuşeşti şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică prin afişare și publicare pe site-ul instituție în Monitorul Oficial Local.

  

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 voturi 

împotrivă și 0 abțineri.  

                                                                                 
           Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează 

                Consilier,                                                        Secretar general comună, 

      Constantin-Claudiu NEDELCU                                       Daniela PĂLOIU  

 

 

 

 

 

 

      Păușești: 29.12.2022 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII 

CONSILIULUI LOCAL NR. 72/29.12.2022 

Nr. 

 crt.  

Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simlă 29/12/2022  

2 Comunicarea către primar 10/01/2023  

3 Comunicarea către prefectul județului  16/01/2023  

4 Aducerea la cunoștința publică 18/01/2023  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual   

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice după caz ……./……../  

 



 


