
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                 H O T Ă R Â R E
            privind aprobarea  tarifelor pentru colectarea,  transportul și depozitarea deșeurilor menajere, de către
SC Crișul Huedin SA,

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinara din data de 04.12.2015.

Luând în  considerare majorarea  cheltuielilor  cu  transportul  și  depozitarea  deșeurilor  pe care SC

Crișul Huedin SA le înregistrează  în condițiile în care depozitarea acestora  începând cu luna decembrie 2015

se va realiza la depozitul ecologic aparținând municipiului Oradea, și nu  la depozitul ecologic  al municipiului

Aleșd care este închis în perioada de iarnă, fapt ce implică cheltuieli mai mari cu transportul cât și creșterea

tarifului de depozitare. 

Având  în  vedere  adresa  nr.  696/2015  înaintată  de  SC  Crişul  Huedin  SA,  înregistrată  sub  nr.

10348/02.12.2015, prin care solicită, în baza unei fișe de fundamentare a prețului la salubrizarea localității,

aprobarea tarifului de salubrizare la un cunatum de 9,42 lei/persoană/lună inclusiv TVA la persoane fizice,

respectiv 85,42 lei/mc + TVA la agenți economici.

Ținând  seama  de  adresa  nr.  306.694/26.11.2015  a  Primăriei  Municipiului  Oradea  prin  Direcția

tehnică – serviciu lucrări și servicii publice,  prin care sa aprobat depozitarea deșeurilor colectate de pe raza

orașului Huedin, în depozitul ecologic de deșeuri Oradea, aflat în administrarea SC Eco Bihor Oradea, pentru

perioada 01.12.2015 – 31.01.2016.

Luând  în  considerare  referatul  nr.10.352/03.12.2015  înaintat  de  Direcția  economică  din  cadrul

Primăriei orașului  Huedin.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 10353/2015 înaintat de primar și avizat de comisia pentru

activități economico – financiare la ședința din data de 04.12.2015.

Luând în considerare prevederile art. 2, 6, 8, 9, 20, 24, alin.4, art.25, art.26, alin.1, lit.a, din Legea nr. 

101/2006 cu mofdificarile la zi privind serviciul de salubrizare, art. 3, 8, 34, 43, din legea nr. 51/2006, art. 36, 

alin. 2, lit.a, alin.3, lit. c,d, alin.6, lit.a pct. 14, art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

modificată cu Legea 286/2006.

                     H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă  tarifele pentru colectarea,  transportul și depozitarea deșeurilor menajere, de către 

SC Crișul Huedin SA,  începând cu data  adoptării prezentei hotărâri,  astfel:

-  tariful de salubrizare la un cunatum de 9,42 lei/persoană/lună,  inclusiv TVA la persoane fizice;

-  tariful de salubrizare la un cuantum de 85,42 lei/mc + TVA la agenți economici.

                Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează SC Crișul Huedin SA și Direcția

economică din cadrul Primăriei Huedin..

 Nr. 160/04.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              
 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
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