
                                                                                          

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru activităţile de salubritate prestate de S.C. Selectiv Deşeuri

2010 S.R.L.

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, astazi ..............
         Avand în vedere:  
      -  prevederile art. 6 alin. 1, lit. k) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
      -  prevederile  art.  6 alin. 1, lit.  k) şi  l)  din Legea  nr.  101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
                   Examinând:

- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei 
hotarari;

- fişa de fundamentare a tarifului pentru populaţie înaintată de SC SELECTIV DEŞEURI 2010 SRL;
- raportul compartimentului financiar-contabil;

              - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. d),  coroborat cu cele ale alin. 7, lit. n) şi ale art. 139 alin. 1 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.1. Se aprobă tariful pentru activităţile de salubritate prestate de S.C. Selectiv 
Deşeuri 2010 S.R.L. pentru populaţie în sumă de 7,36 lei/persoană/lună inclusiv TVA.

Art. 1.2. Fişa de fundamentare a tarifului pentru activităţile de salubritate prestate de 
S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. pentru populaţie este prevăzută în Anexa numărul 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru anul 2020 se aprobă subvenţionarea din bugetul local al Unităţii 
Administrativ Teritoriale Scânteia a sumei de 2,36 lei/persoană/lună pentru stimularea gestionării
deşeurilor menajere reciclabile.

Art. 3. Se aprobă taxa specială de salubritate pentru persoane fizice în cuantum de 5 
lei/persoană/lună.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri devin obligatorii de la data aducerii la cunoştinţă 
publică.

Art. 5. Primarul comunei Scânteia prin compartimentul financiar-contabil va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiator             Avizează
Primar: Ilie Georgeta Secretar: David Carmen Georgiana
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