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HOTĂRÂREA NR. 279
privind aprobarea tarifelor pentru închiriere utilaje şi containere de 4 mc,
pentru transportul diferitelor tipuri de deşeuri, utilizate de S.C.
"ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI
Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ;
Având în vedere :
• Referatul administratorului S.C "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL
HUŞI nr. 2493 din 20.08.2019 ;
• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi privind
aprobarea tarifelor pentru închiriere utilaje şi containere de 4 mc,
pentru transportul diferitelor tipuri de deşeuri, utilizate de S.C.
"ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI;
• Raportul administratorului SC " ECOSALUBRIZARE PREST" SRL
HUȘI nr. 2494 din 20.08.2019 și Raportul Compartimentului juridic nr
.21471 din 20.08.2019;
• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti ;
• Avizul Comisiei de studii , prognoze şi programe economico – sociale
buget, finanţe , privatizare , servicii publice şi comerţ ;
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor , cu modificările
şi completările ulterioare ; H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor
şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu

modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
nr. 29 din 29 ianuarie 2019 , prevederile art.129 alin.(2) ,lit .d) coroborat cu alin
(7) lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul prevederile art. 139 alin (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
Urgenţă nr.57 /2019 privind Codul administrativ ;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.Se aprobă tarifele pentru închiriere utilaje şi containere de 4 mc pentru
transportul diferitelor tipuri de deşeuri ,utilizate de S.C. "ECOSALUBRIZARE
PREST" SRL HUŞI, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
municipiului Huşi şi SC "ECOSALUBRIZARE PREST" SRL HUŞI.
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