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e-mail : primariachcris@yahoo.com
HOTĂRÂREA

NR.46

Din 28 iunie 2012

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de colectare,transport,depozitare
deşeuri menajere de la populaţie şi agenţi economici pe raza oraşului Chişineu Criş.
Consiliul Local al oraşului Chişineu Criş,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a d-lui primar Burdan Gheorghe;
- Adresa nr.4258/04.05.2012 a S.C. RER ECOLOGIS SERVICE ORADEA SA
- Prevederile art.36 alin.4 litc din Legea nr.215/2001,privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare
- votul unanim al celor 14 consilieri prezenţi din cei 15 consilieri în funcţie
In temeiul art. art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. - Se aprobă subvenţionarea de la bugetul local a tarifului pentru serviciul
de colectare, transport, depozitare deşeuri menajere de la populaţie (persoane fizice) .Subvenţia
reprezintă diferenţa dintre preţul nou şi cel vechi, respectiv 2,59 lei/pers/lună, şi se va achita
lunar pentru un număr de 4817 persoane (pentru care există încheiat contract de prestări
servicii), până la data punerii în funcţiune a Staţiei de transfer deşeuri Chişineu Criş .
Art.2. - Se aprobă tarifele pentru serviciul de colectare, transport,
depozitare deşeuri menajere de la populaţie şi agenţi economici pe raza oraşului Chişineu Criş
executate de către S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S A , conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Tarifele aprobate se aplică începând cu data de 01.07.2012.
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Anexa la Hotărâre nr.46/28,06,2012

Nr.
crt.

UM
Denumire prestaţie
Transport gunoi menajer şi depozitat

1

(pers.fizice lei/pers./lună)

2

Transport gunoi menajer agenţi
economici şi instituţii publice

Preşedinte de şedinţă
ADOC TEODOR
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Tarif cu TVA
Lei
7,09 lei/pers./lună

Pers./lună din care : 2,59
lei/pers/lună va fi
subveţionat de la bugetul
local
m.c.
85,31 lei/mc

Contrasemnează
Secretar
BRÎNDAŞ AURELIAIRELIA- MIHAELA
MIHAI

