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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOPANA

HorAnAnn

privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminareldepozitate a deqeurilor la Celula II
de
depoziiului jude{ean de degeuri conform Bacdu, reahzatdprin Proiectul Sistem Integrat
Management al Deqeurilor in Judelul Baclu

a

Consiliul Local al Comunei Plopana intrunit in gedinla ordinard din data de 31.08.2016;
publice locale, cu
Av1nd in vedere prevederile ale art.31 din Legea w.27312006 privind finanlele
(5) din Legea ser-viciului de
modific6rile qi completarile ulterioare, ale art.6, lit.k), ale art.26 alin.(2), (a) 9i
ale art-43, alin-(2),(3) qi (a)
salubrizare a localitllil or w.l0l12006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
ulterioare,
din Legea serviciilor comunitare de utilitili publice rr.5112006, cu modific[rile qi completirile
sau
ajustare
stabilire,
de
ale Ordinului ANRSC nr.l0gl2o07 privind aprobarea Normelor metodologice
cu modificdrile qi
modificare a tarifelor pentru activit[fiie specifiie serviciului de salubrizare a localitaFlor,
a proiectului ,,Sistem
complet6rile ulterioare, ale Documentului de pozilie privind modul de implementare
ulterioare, ale
integrat de management al de;eurilor solide injude{ulB acdu", cu modificdrile gi completdrile
Local al Comunei
Regirlamentului Serviciului de Salubrizare al Judelului Bacdu, ale Hotf,rdrii Consiliul
plJpana nr.4zlz0l6 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitdlii de gestiune a activitatii de
"Sistem integrat
administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deEeuri reahzat prin Proiectul
Judelean Bacdu
de management al deqeurilor solide irr Judelul Bacdu, precum qi ale Hotdr1rii Consiliului
de Management al
nr.5512016 privind infiinlarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat
De;eurilor in Judelul Bacdu;
Comunei Plopana
lindnd seama de Expunerea de motive a Expunerea de motive a Primarului
qi rapoartele
precum
nr.3624125.0g.2016, Raportui Compartimentului de specialitate nr.3625/25.08.2016,
de specialitate ale Consiliul Local al Comunei Plopana;
comisiilor
-- i" temeiul
art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), precum gi ale art.45, alin.(2), lit.f), din
ulterioare,
Legea administraliei pubiice locale nr.2l5l2O01, republicatl, cu modificlrile gi complet[rile

HorAnA$rE:
Art.l. Se aprob[ tariful pentru activitatea de eliminareldepozitare a deqeurilor la Celula II

a

de Management al
depozitulur judelean de degeuri conform Bacdu, realizatd prin Proiectul Sistem lntegrat
Fiqei de
Degeurilor in fuaegut Bac6u, in cuantum de 53,63 lei/ton[, la care se adaug[ TVA, stabilit conform
frurdament are prevdz:utd in Anexa care face parte integrantd din ptezenta hotlr6re.

Lrt.Z. Se mandat eazd reprezentantul Comunei Plopana sd voteze, in cadrul Adunlrii Generale a
art.1 din
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar[ pentru Salubrizare Bacdu, aprobarea celor prevdzutela
prezenta hotirtre.
Art.3. prezenta hotlr1re va fi comunicat[ Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar[ pentru
legii.
Salubrizare Bacf,u, prefectului Judelului Bacdu gi va fi adusd la cunogtint[ public[, in conditiile
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