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ROMANIA

JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUREN I

HOTAR.AREA nr.__68__din 19.10.2021

Privind aprobarea tarifului de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer ~i depozitare a deseurilor la
C.M.I.D. Cluj

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de 19
octombrie 2021------

Analizand temeiurile juridice:
art. 43 alin. 3, 4, 5 si 8 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare,
art. 6 alin. 1 lit. k si l din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare,
art. 7 si art. 8 ale Ordinului nr. 109/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor,

Tinand cont de:
solicitarea RADP Cluj-Napoca, inregistrata la prirnaria comunei Tureni sub nr. 8902/23.09.2021

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. __9475_din _12.10.2021_, Raportul de
specialitate nr. _9476_din _12.10.2021__ al compartimentului de resort, precum ~i Avizul favorabil al
comisiilor de specialitate nr. I, TI , III din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
adopta prezenta hotarare:

Art. 1 - Se aproba tariful de sortare, operare TMB RADP Cluj-Napoca, transfer si depozitare a deseurilor la
C.M.I.D. Cluj in cuantum total de 257,36 lei/tona + TVA, pe baza bonurilor de cantar, confirmate de catre comuna
"ureni.
'-' Art. 2. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Comunei

Tureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.
Art. 3. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se comunica in termenul prevazut de

lege catre :
- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- RADP Cluj-Napoca
- Publicare pe site.

presedintele de sedinta,
Andrei IOZON

~

contrasemneaza pentru legalitate:
ecretarul general a c unei Tureni

Lauriana-Non -GU

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 d. 1
Administrativ :

nr. 57/2019 privind Codul

Nr. consilieri in functie = 11
Nr r-rmsif ieri nrezenti = 9

Voturi ,, Pentru " =
Voturi ,, Imootriva " =

_9_


