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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  13   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.183  

privind aprobarea cuantumului tarifelor  pentru igienizat strãzi si trotuare 

din municipiul Husi utilizate  de   S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. 

HUȘI  

 

              Consiliul Local al municipiului Huși, județul Vaslui ; 

            Având în vedere : 

• Referatul  SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Husi nr.  1183 din 03.04.2020,          

înregistrat la Primãria Municipiului Husi la nr. 7665 din 06.04.2020;  

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr. 7668 din  

06.04.2020 pentru aprobarea cuantumului tarifelor utilizate  de   S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI , pentru prestarea 

serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi , începand cu data 

de 06.04.2020; 

•  Raportul SC”Ecosalubrizare Prest” SRL Huşi nr .1193 din 06.04.2020 

si Raportul Compartimentului juridic nr. 7717 din 07.04.2020 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  si de disciplinã, pentru administraþie publicã  

localã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertãtilor   

cetãtenesti ; 

• Avizul  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrãrilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã;    

• Avizul Comisiei de studii, prognoze si programe economico-sociale,  

buget, finante, privatizare, servicii publice si comert ; 

        In conformitate cu prevederile Ordonantei militare nr 4 din 29 martie 2020 

privind mãsuri de prevenire a rãspandirii COVID- 19 , Hotãrarii nr. 1 din 12 martie 

2020 privind aprobarea mãsurilor necesare prevenirii si gestionãrii infectiilor cu 

coronavirus pe teritoriul municipiului Husi emisã de Comitetului local pentru situatii 

de urgență , Hotararea nr. 2 din 20 martie 2020  privind aprobarae mãsurilor necesare 

prevenirii si gestionãrii infectiilor cu coronavirus pe teritoriul municipiului Husi 
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emisã de Comitetul Local pentru Situatii de Urgentã  ;   Legii nr. 31/1990 ,a 

societatilor comerciale  cu modificãrile şi completãrile ulterioare ,art.8 alin.(1) si (3) 

, lit.k din Legea  serviciilor comunitare de utilitãti publice nr. 51/2006  cu 

modificarile si completãrile ulterioare  ;art. 39  din Ordonanta nr. 71/2001  privind 

organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 

si privat de interes  local,  prevederile art. 129 alin (2) lit,d) , alin 4 lit.g) ,alin.(7)  

lit.c), lit.h) și lit.n)  din Ordonanta de Urgenţã nr.57 /2019 privind Codul 

Administrativ ;          

         În temeiul prevederilor art.139 alin (1) și alin.(3) lit.q) și art. 196 alin(1) lit a) 

din Ordonanța de Urgențã nr.57 /2019 privind Codul Administrativ ; 

 

HOTARASTE:  

            Art.1.  Se aprobã tariful pentru igienizat strãzi si trotuare din municipiul Husi  

, conform   Anexelor  nr. 1 , nr,2 și nr.3 care fac  parte integranta din prezenta hotãrare 

. 

           Art.2  .  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotãrari se însãrcinează primarul 

municipiului Husi si S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUȘI . 

 
 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


