ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 25
din 16 februarie 2017
privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Comuna Tureni,
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de
16.02.2017;
- Analizând cererea RDE Harghita cu nr. 737 din 06.02.2017
Având în vedere prevederile:
- Legea nr. 51/2006, republicata, a serviciilor de salubrizare a localitatilor
- Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109 din 2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a terifelelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatii;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităţii.
Raportul de specialitate cu nr. 905/10.02.2017
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi
completările
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă tarifele pentru servicile publice de salubrizare ce se vor practiva de către S.C. RDE
Harghita S.R.L. în Comuna Tureni începând cu 1 februarie 2017, după cum urmează:
- tarif pentru persoane fizice – 9 lei/persoana/lună la care se adaugă TVA
- tarif pentru persoanele juridice şi instituţii – 74,34 lei/mc/luna la care se adaugă TVA
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tureni şi
compartimentul constatare impunere din cadrul instituţiei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul
prevăzut de lege către :
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BLAGA EUGEN

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
9
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
1

