HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor prevazute la art.10, ali. 1 din contractul nr.386/ADI/16.06.2016,
respectiv cu nr. 241/Ecogreen/16.06.2016
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunit în şedinţa extraordinara
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului, inregistrat cu nr.4951/04.10.2016;
 contractul nr.386/ADI/16.10.2016, respectiv cu nr.241/Ecogreen/16.06.2016.
 adresa nr.566/28.09.2016de la ADI” Menegement Eficient pentru un Judet Curat”;
 prevederile art. 36, alin 2 , lit.”d”, alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art. 45, art.115, alin.(1), lit’’b”cu respectarea alin.(3) si alin.(6) din Legea
nr.215/2001privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R A Ş T E:
Art.1.-Se aproba tariful pentru colectarea si transportul deseurilor din com. Gogosari, dupa
cum urmeaza:
a) in cuantum de 2,65 lei/persoana- pentru populatie;
b) in cuantum de 135lei/tona- pentru agentii economici si institutiile publice;
Art.2. Tarifele nu contin TVA, acestora li se vor efectua TVA de catre operator, la facturare.
Art.3.- Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre instituţiilor
şi persoanelor interesate.
Art.3.- Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de sedinţă,
Consilielocal, Chira Iulica

Contrasemneaza,
Secretar
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Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, referitor
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor prevazute la art. 10, ali.1 din contractul
nr.386/ADI/16.06.2016, respectiv cu nr.241/Ecogreen/16.06.2016, in urma incheierii
contractului intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara si Ecogreen Construct SRL in
luna iunie 2016, va rog sa aprobati tarifele prevazute in contractul mentionat mai sus,
respectiv:
a)- 2,65 lei/persoana- pentru populatie;
b) - 135lei/tona- pentru agentii economici si institutiile publice;

urmând a se elabora un proiect de hotărâre de către Consiliul local Gogoşari, în prima
şedinţă .

P R I M A R,
Daia Dănuţ

