CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

HOTĂRÂREA NR.5
PRIVITOR LA: aprobarea actualizării, prin majorare, a tarifelor pentru
activitățile
de precolectare ,colectare și
transportul deșeurilor
menajere, cu excepția celor cu regim special, sortarea deșeurilor
menajere și depozitarea controlata a deșeurilor menajere prestate de
către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna Stoenești

Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 31.01.2022, la care participă un număr de 13 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 64/27.10.2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Sîrbu Lucian-Valentin ,pentru perioada
noiembrie 2021-ianuarie 2022;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat
sub
nr.383/17.01.2022 si
Raportul de resort al Compartimentului Juridic
prin care se propune
aprobarea majorării tarifelor pentru activitățile prestate de către operatorul
Urban S.A București – Sucursala Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare
solicitării nr.72/11.01.2022 făcute în acest sens de către prestator şi
înregistrată la Primăria comunei Stoenesti sub nr. 246/11.01.2022, în baza
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de
salubrizare, ca urmare a cresterii tarifului de depozitare a deseurilor,a
cresterii tarifelor la carburanti și piese de schimb și a cresterii salariului minim
pe economie ;
Având în vedere referatul înregistrat la nr.382/17.01.2022 prin care
Compartimentul juridic propune aprobarea fundamentarii noilor
tarife
pentru activitățile prestate de către operatorul Urban S.A București –
Sucursala Rm. Vâlcea în comuna Stoenesti, ca urmare a cresterii tarifului de
depozitare a deseurilor,a cresterii tarifelor la carburanti și piese de schimb și
a cresterii salariului minim pe economie conform Hotararii Guvernului
nr.1071/2021;
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Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care
se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr.701/31.01.2022 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişarea la sediul
Consiliului Local conform
procesului-verbal
înregistrat
la nr.
9426/29.12.2021;
In temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.l) și art.9,alin.(1),lit.g) din
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata , ale
art.15 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire , ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor, ale OUG nr.92/2021 privind regimul
deseurilor, ale Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,cu modificările și complaterile
ulterioare si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind
Fondul de Mediu,cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu
prevederile art.8 alin.(3), lit.k), art.43 alin.(5) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata,coroborate cu
prevederile ale art.129, alin.(2), lit.d) și alin.(7),lit.n) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.139, alin.(3),lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările
ulterioare;
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba actualizarea , prin majorare, a tarifelor pentru activitățile
de precolectare ,colectare și transportul deșeurilor menajere, cu excepția
celor cu regim special, sortarea deșeurilor menajere și depozitarea controlata
a deșeurilor menajere prestate de către SC Urban S.A Rm. Vâlcea în comuna
Stoenești, după cum urmează :
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- 16,81 lei/persoana/luna fără TVA(20,00 lei/persoana/luna, inclusiv
TVA).
- 200,00 lei/mc persoana juridica, exclusiv TVA.
Art.2. Art.4. - Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Juridic și
Compartimentului Achiziții publice și resurse umane, iar secretarul general al
comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului –
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile cu punerea în executare,
S.C. URBAN S.A. şi aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul
Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian-Valentin SÎRBU

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti, 31 ianuarie 2022
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