ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordării unei subvenții în cuantum de 2,30 lei/persoană/lună, pentru un număr de cel
mult 1300 beneficiari, din bugetul local al comunei Bănia, pentru ridicarea deşeurilor menajere, gunoaielor
provenite din gospodăriile populaţiei, deşeurilor electronice şi altele de acest fel

Consiliul Local al comunei Bania întrunit in şedinţa ordinară;
Văzând referatul nr. 418/15.02.2017 al compartimentului contabil din care rezultă necesitatea acordării, pentru
ridicarea deșeurilor menajere a unei subvenții de la bugetul local în cuantum de 2,30 lei/persoană/lună, pentru acoperirea
cheltuielilor generate de acest serviciu, și analiza de oportunitate nr. 747/13.03.2017;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bania, raportul compartimentului financiar contabil din cadrul
Primăriei comunei Bănia, precum si raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bania;
Având în vedere adresa nr. 750/13.03.2017 înregistrată la Instituția Prefectului județului Caraș-Severin sub nr.
3632/14.03.2017 și la Consiliul Județean Caraș-Severin sub nr. 4551/14.03.2017, precum și adresa nr. 752/13.03.2017
înregistrată la Consiliul Concurenței – Inspectoratul de Concurență al județului Caraș-Severin sub nr. 50/14.03.2017,
adrese prin care informam cu privire la intenția de a acorda în anul 2017, persoanelor fizice, o subvenție de 2,30
lei/persoană/lună pentru un număr de cel mult 1300 beneficiari, din bugetul local al comunei Bănia, venituri autofinanțate,
pentru ridicarea deşeurilor menajere, gunoaielor provenite din gospodăriile populaţiei, deşeurilor electronice şi altele de
acest fel, precum și adresa nr. 1153/30.03.2017 formulată în urma consultărilor cu inspectorii de concurență.
În temeiul prevederilor art. 25 lit. ,,a” și art. 26 din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările ulterioare și art. 43 al.(2) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare și prevederile art. 7 al.(4) și art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77 din 3
decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,d”; al.(6) lit.,,a” pct.14, art. 45 al.(1) şi (2); art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE
Art. 1 – Pentru ridicarea deşeurilor menajere, gunoaielor provenite din gospodăriile populaţiei, deşeurilor
electronice şi altele de acest fel, în anul 2017, pe lângă taxa stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bania nr. 4
din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea taxelor locale speciale pe anul 2017, în cuantum de 3 lei/persoană/lună, pentru
persoanele fizice, se aprobă acordarea unei subvenții în cuantum de 2,30 lei/persoană/lună, pentru un număr de cel mult
1300 beneficiari, din bugetul local al comunei Bănia, venituri autofinanțate.
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afișare la sediul primăriei comunei Bănia și pe pagina de internet
www.primariabania.ro și se va comunica primarului comunei Bănia și Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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