ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare al
orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE ORĂȘENEASCĂ AVRIG S.A.
Primarul orașului Avrig,
Având în vedere:
- adresa nr.831/02.09.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu,
înregistrată la Primăria orașului Avrig sub nr.21.376/03.09.2019;
- HCL Avrig nr. 85/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare,
prestat de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A, începând cu 01.08.2019;
- Raportul de specialitate nr.21.829/09.09.2019, întocmit de Compartimentul
Administrație Publică și Monitorizare Proceduri Administrative;
- Referatul de aprobare nr.22146/12.09.2019, întocmit de inițiatorul proiectului;;
Ținând seama de prevederile:
- art.6, alin(1), lit. k), art. 20, alin (2), lit. c), art. 26, alin. (7) din Legea nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificări și
completări ulterioare;
- art. 8, alin. (3), lit. k), art. 10, alin. (5) și alin. (5¹) din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificări ulterioare;
- art. 8, alin. (1) și (2) și art. 13 din Ordinul ANRSC 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile specifice serviciului de salubrizare al localităților.
- art. 18 și art. 21 din contractul de delegare nr. 24/19.03.2013 a serviciului de
salubrizare;
În temeiul art. 129 , alin. (2), lit. d) și alin. (3), lit.d), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (3)
lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
P R O P U N:
Art.1: Termenul prevăzut la art.1 al Hotărârii Consiliului Local Avrig nr. 85/2019
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de S.C. Gospodărire
Orășenească Avrig S.A, se prorogă pănă la data de 01 Septembrie 2019.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează S.C. Gospodărire
Orăşenească Avrig S.A., Primarul oraşului Avrig, și compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei orașului Avrig.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija secretarului general al
orasului orașului Avrig .
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