ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară convocata
de indata in 03.06.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre si Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Vazand raportul nr.12542/147 din 28.04.2016 al S.C. TRANSAL URBIS S.R.L,
Văzând prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinul nr.109/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, Ordinul nr.319 /15.06.2015 al
Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice privind eliberarea licentei cu nr. 3310/15.06.2015, clasa 3, societatii comerciale
TRANSAL URBIS SRL pentru serviciul public de salubrizare a localitatilo; Tinand cont de
contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare din municipiului Caransebes nr.
18653/27.09.2007 incheiat cu SC TRANSAL URBIS SRL,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin.(6), lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba tarifele practicate de S.C. TRANSAL URBIS S.R.L pentru activitatiile
specifice de salubrizare, deratizare, dezinsectie, dezinfectie si pentru activitatea de maturat,
spalat, stropire, intretinerea cailor publice si deszapezire conform fiselor de fundamentare
intocmite potrivit Ordinului nr.109/2007 al ANRSC.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinţează Primarul municipiului
Caransebes prin S.C. TRANSAL URBIS S.R.L .
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Investitii, Achizitii;
- SC TRANSAL URBIS SRL;
- Directia Economica;

-

Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Ponetchi Maria
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