ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA AMĂRÂŞTI
CONSILUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A N R.l 1
Privind: Reglementarea activităţii de salubrizare menajeră- colectare, transport şi depozitare
Consiliul Local al Comunei Amărăşti, jud. Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din
data de .... 03. 2017, la care participă un număr de lO.consilieri din totalul de 11 în funcţie,
lipsind consilierul Niculăescu Ion;
Văzând că prin votul majorităţii dl. Consilier Lolea Ion a fost ales preşedinte de şedinţă pe o
perioadă de trei luni;
Luând în dezbatere :
- Expunerea de motive nr.332/2017 a primarului comunei şi raportul de specialitate
nr.331/2017 al compartimentului Achiziţii publice, prin care se propune aprobarea încheierii
unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din
Comuna Amărăşti nr. 675/20.04.2016, privind adăugarea la plata servicului de colectare,
transport şi depozitare a taxei pentru deşeuri inerte şi nepriculoase încredinţate în vederea
eliminării finale prin depozitare.
Având în vedere raportul de avizare nr.333/2017 al comisiei de specialitate a consiliului
local şi avizul de legalitate favorabil, nr.334 /2017 dat de secretarul comunei proiectului de
hotărâre;
în conformitate cu prevederile art.9 alin.(l) lit.(c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate Fondului de mediu,
Având în vedere Adresa cu nr.530/30.12.2016 transmisă Primăriri Comunei Amărăti de către
S.C. BRAI CATA S.R.L.Brăila.
în temeiul art. 36 alin(l), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.(a) pct 14 , art.45 alin.(l) şi al
art.115 alin.(l) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, cu un număr de 10 voturi ’’pentru” adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E

I

Art. 1 Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare din Comuna Amărăşti nr. 675/20.04.2016, privind adăugarea la plata
servicului de colectare, transport şi depozitare a taxei pentru deşeuri inerte şi nepriculoase
încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, prezentat în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte domnul Primar Drăghici Constantin să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de delegare.
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art.4 Primarul împreuna cu compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prezenta
hotarare si va informa Consiliul local despre modul de realizare, iar secretarul localităţii o va
comunica la Instituţia Prefectului- Judeţului Vâlcea, Primarului comunei Amărăşti, S.C. BRAI
CATA S.R.L. şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare în locurile special amenajate.

Amărăşti: 03.03.2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LOLEA ION
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