ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA ORASULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C.
Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A, pentru anul 2018
Primarul Orasului Avrig.
Avand in vedere:
- Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale in judetul
Sibiu, insusit de Orasul Avrig prin HCL nr.131/2015;
- adresa S.C. GOA S.A. nr.1734/21.12.2017, inregistrata la Primaria
orasului Avrig sub nr.30.761/21.12.2017;
- Memoriul Tehnico-economic nr.1.739/21.12.2017 si fisele de
fundamentare pentru ajustarea tarifelor la activitatile specific de salubrizare
intocmite de operatorul S.C. GOA Avrig S.A.;
- raportul de specialitate nr. 1.668/22.01.2018 privind ajustarea tarifelor
prestate de operatorul S.C. GOA Avrig S.A.;
- `Decizia nr.29/18.12.2017 a Consiliului de Administratiei al S.C. GOA
S.A.;
Tinand seama de prevederile :
- art.6 alin.(1) lit.l), art 20 alin (2) lit.c), art.26 alin (5) si (7) din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu
modificari ulterioare;
- art.8 alin.(3) lit.k) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilităţi publice, republicata, cu modificari ulterioare ;
- art. 8 alin. (1) si (2) si art.13 din Ordinul ANRSC 109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare al localitatilor.
- art.18 si art. 21 din contractul de delegare nr. 24/19.03.2013 a serviciului
de salubrizare;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(3) lit.c), alin.(6) lit.a) pct.14, art.45
alin.(2), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1: Incepand cu data de 01.02.2018, se aprobă ajustarea tarifelor pentru
serviciul de salubrizare al
Orașului Avrig, prestat de S.C. Gospodărire
Orăşenească Avrig S.A., conform anexei nr.1 care face parte integranta din
prezenta hotarare .
Art.2: Se acordă mandat special d-lui David Adrian Dumitru in calitate de
reprezentant al Orasului Avrig in cadrul ADI ECO Sistem Avrig, in vederea
exercitarii votului favorabil pentru aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciul de
salubrizare, prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A, pentru anul
2018.
Art.3: Cu aceeași data isi inceteaza aplicabilitatea HCL Avrig nr.134/2017,
avand acelasi obiect de reglementare.
Art.4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insărcinează S.C. Gospodărire
Orăşenească Avrig S.A., Primarul
oraşului Avrig, si compartimentele de
specialitate.
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