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HOTARÂREA NR.41/2012
privind stabilirea tarifului pentru serviciil e de salubrizare locuintelor fara titular de
domiciliu, dar folosite periodic de proprietari
Consiliul local al comunei Mihaileni,
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentate de primarul comunei Mihaileni;
- raportul cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local
Mihaileni;
- Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;
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 specifice 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 stabileste tariful serviciului de salubrizare pentru locuint e far a t itular
de domiciliu, dar fo los ite per iodic de proprietar i, în suma de 41 lei/ani cu TVA
inclus, un cuantum egal cu tariful stabilit la persoane fizice pentru o singura persoana.
Art.2. Odata cu intrarea în vigoare a prezentei se abroga HCL 9/2012 a
Consiliului local Mihaileni.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza primarul
comunei Mihaileni, d-ul Kosa Petru si Compartimentul de resort.
Art.4. Prezenta se comunica prin grija secretarului comunei catre:
- Institutiei Prefectului Harghita;
- Primarului comunei Mihaileni:
- Se afiseaza la primarie;
Mihaileni, la data de 13.09.2012
Consilieri:
Contrasemneaza, secretarul comunei
Sarig Ludovic
Biro Maria
Sándor Gellért
Kerekes Istvan

