ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea serviciului de salubrizare
la nivelul comunei Bănia
Consiliul local al comunei Bănia, întrunit în ședință ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de resort şi raportul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
Văzând prevederile:
 Art. 23 al.(2) lit. „a” şi al.(3), şi următoarele din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificările şi completăirile ulterioare;
 Art. 6 al.(1), art. 11 al.(1) lit. “a” şi al.(2), art. 13 al.(2), art. 16 al.(2) şi următoarele din Legea nr. 101 din
25 aprilie 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local aprobată prin Legea nr.3/2003;
 Văzând prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire , ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, Ordinul 110/2007 privind aprobarea
Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare și ale Ordinului 111/2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de salubrizare;
Având în vedere și prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 36, al.(2) lit.”d”, al.(6) lit. „a”, pct.14, art.45 al.(2) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările până la data de 16 martie
2008,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – În anul 2016, suma care poate fi utilizată pentru asigurarea serviciului public de salubrizare a comunei
Bănia, cu operatori autorizați conform legii, pentru activitatile de colectare, sortare, transport și depozitare la depozitele
autorizate a deșeurilor municipale, se aprobă la cel mult 1700 lei/transport cu o capacitate de 10 tone, pentru un număr de
cel mult 4 transporturi/lună.
Art. 2 - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din taxele speciale încasate cu această destinație și include toate
toate celelalte taxe percepute de depozitele intermediare sau finale și alte taxe, care rămân în sarcina operatorului și nu
implică alte cheltuieli din partea comunei Bănia.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bănia.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pagina proprie de Internet
www.primariabania.ro şi se va comunica primarului şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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