ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifului pentru colectarea deseurilor menajere
pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.02.2018

Avand in vedere :
- propunerea făcută a A.D.I. ,,ECO 2008,, privind stabilirea tarifelor pentru colectarea deseurilor
menajere, percepute de operatorul serviciului începand cu luna februarie 2018, însoţită de fişa
de fundamentare
In conformitate cu :
- prevederile art.10 alin.(5) raportat la art.8 alin.(3) lit.k) din Legea nr.51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile art. 6 alin.(1) lit. k) şi a art.26 alin (1) lit.c) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinand:
- raportul nr.418 din 19.2.2018 al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
- raportul nr.427 din 20.02.2018 al comisiei de specialitate a consiliului local.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.373 din 12.02.2018
În temeiul art.36 alin.6 lit.a) pct.14 raportat la alin.2 lit.,,d,, si art.45 (1) coroborat cu art.115
alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Începând cu luna februarie 2018, tarifele practicate de operatorul serviciului - SC ADI
7 SRL, pentru colectarea deşeurilor menajere, se stabilesc astfel:
a) persoane fizice
- 4,5 lei/persoană/lună
b) persoane juridice - 50 lei/lună
Art. 2 – Se acordă mandat special d-lui primar Simion Mirel Dănuţ , reprezentant al comunei
BALACIU în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 2008”, pentru a
lua parte şi a vota hotărârile Adunarii Generale cu privire la modificările aduse de prezenta hotărâre.
Art.3 – Hotărârile Adunarii Generale vor fi comunicate Consiliului Local BALACIU , în termen
de cel mult 5 (cinci ) zile de la data adoptării .

Art.4 – Primarul comunei prin compartimentul de specialitate va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.5 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele
legale:Primarului comunei Balaciu, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO 2008” , SC ADI 7
SRL şi Instituţiei Prefectului jud. Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate,se va afişa şi
publica pe site-ul www.balaciu.ro.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 27.02.2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri locali prezenţi .
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