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HOTARÂREA NR.02/2012
privind modificarea tarifului pentru serviciile de salubrizare

Consiliul local al comunei Mihaileni,
Întrunit în sedinta ordinara în data de 31.01.2012, a luat în dezbatere referatul
si proiectul de hotarâre înaintat de primarul comunei Mihaileni, domnul Kosa Petru,
referitor la Actul Adit ional la contractul de delegare a ges tiunii a s ervic iului public
de precolectare, colectare s i tr ans portul reziduur ilor menajere
Având în vedere:
- adresa înaintata de SC AVE HURON SRL înregistrat sub nr. 2155/
07.12.2011, cu privire la modificarea tarifului de salubrizare pentru anul 2012;
- raportul cu avizul favorabil al comisiilor de specilaitate ale consiliului local
Mihaileni;
Luând în considerare:
• ca în satul Livezi prestatia de colectare si predepozitare se executa de
catre angajatii consiliului local si nu de catre operator, caz specific;
• rata inflatiei pe anul 2011;
În conformitate cu tezele din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de
utilitati publice, coroborat cu Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007, pentru
ajustarea si modificarea tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a
localitatilor;
Tinând cont de prevederile legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare
a localitatilor;
Potrivit prevederilor alin. (4) si alin. (6), lit. a), pct. 14 al art. 36 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile
ulterioare, cu respectarea prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala în administratia publica;
În temeiul art.36, alin.(1) si a art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001 republicat;
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba Actul Aditional la contractul de delegare a ges t iunii a
s ervic iului public de precolectare, colectar e s i trans portul reziduur ilor menajere cu o
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majorare a tar ifului cu 3%, fata de nivelul din anul 2011, urmand s a aplice
urmatoarele tar ife:
- tar iful de s alubr izare pentru s erviciul de colectare s i trans port guno i menajer
persoane jur idice pentru anul 2012 s unt cele s tabilit e de operator.
- tar if ul de s alubr izare pentr u pers oane fizice, î ncepând din data de 01. 02. 2012
s e s tabiles te la 3.43 lei /persoana / luna cu TVA inclus , res pectiv 41 lei/an/persoana
cu TVA inclus
Art.2. Se împuterniceste Dl. Kosa Petru primarul comunei, sa semneze în
numele si pe seama Consiliului Local Mihaileni Actul aditional la Contractul nr.
642/08-09-2003
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul
comunei Mihaileni, dl. Kosa Petru si Compartimentul de resort.
Art.4. Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei catre:
-

Institutiei Prefectului Harghita;
Primarului comunei Mihaileni:
SC AVE HURON SRL Miercurea Ciuc
Se afiseaza la primarie;

Mihaileni, la data de 31.01.2012

Presedintele de sedinta,
Dobos László

Contrasemneaza secretarul comunei
Sándor Gellért
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