
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
   ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr.18/2016
Privind ajustarea  tarifului  pentru colectarea şi transportul de eului  menajerș

                            Consiliul local oră enesc Borsecș
Având în vedere  adresa nr.181/27.01.2016 al S.C.RDE – HURON

S.R.L., concesionarul serviciului public de colectare şi transport  de eului  menajer, ș
prin care se arată necesitatea ajustării  tarifelor practicate la prestările de servicii.

Luând în considerare prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal cu privire la reducerea cotei de TVA de la 24% la 20%, Legea  nr.51/2006, 
privind serviciile comunitare de utilită i publice,modificat i completat,  Legea ț ș
nr.101/2006, privind serviciul de salubrizare a localită ilor, modificat i completat  ț ș
precum şi art.13(2) din Contractul de delegare a gestiunii a serviciului public de 
colectare şi transport de euri menajere ș nr.60/2008.

        Văzând avizul favorabil al comisiei  buget – finan e  din cadrul  ț
Consiliului local oră enesc Borsecș

In temeiul dispozi iunilor art.39(2), art.36(2), lit.d), art.36(6) lit.a),ț
pct.14 , art.45(1), art.115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată 2007, privind
administra ia  publică  locală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioareț  şi  cu
respectarea  prevederilor  Legii  nr.  52/2003,  privind  transparen a  decizională  înț
administra ia publică ,ț republicată 2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E Ş T E 

Art.1.  Ajustarea cu începere din data de 01.01.2016 a tarifelor
pentru  serviciul  public  de  colectare  şi  transport  de eu  menajer  după  cumș
urmează: 

- persoane fizice – 5,08 lei/persoană/lună + TVA ;
- persoane juridice - 67,92 lei + TVA ,rămâne neschimbată

    Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se abrogă art.1 din Hotărârea
Consiliului local oră enesc Borsec nr.82/2010, celelalte articole rămân aplicabile.ș

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
se încredin ează, primarul localită ii în colaborare cu  S.C.RDE – HURON S.R.Lț ț
prin reprezentantul său legal.

        Art.4.   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.

                 Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează :
                                   Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                        
                                    S.C.RDE – HURON S.R.L 

                      Borsec, la  23 februarie 2016
    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

    Benkes Zsolt
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