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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.16 
privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST 

S.R.L. HUŞI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Huşi 

începând cu data de 01.02.2017  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. 

ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI pentru prestarea serviciilor de 

salubrizare pe raza municipiului Huşi începând cu data de 01.02.2017; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti; 

         În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, republicata ,modificată şi completată, Legii nr 101 din 2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicata, modificată şi completată, art.39 din Ordonanţa 

nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată, Hotărârii de Guvern 

nr. 1 din 06 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţara garantat 

în plată şi cu prevederile art.36 alin.(2) lit .d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.14 din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Art.1.Se aprobă cuantumul tarifelor pentru activitatea de salubrizare utilizate pe 

raza municipiului Huşi, începând cu data de 01.02.2017, conform Anexei nr.1. 

 

         Art.2.Se aprobă cuantumul tarifelor pentru utilizarea utilajelor în activitatea de 

salubrizare pe raza municipiului Huşi începând cu data de 01.02.2017, conform Anexei 

nr. 2. 

 

           Art.3 Tarifele aprobate conform art. 1 – 2 vor face obiectul unui act adiţional la 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi prin 

concesiune nr. 9598/01.04.2011. 

 

           Art.5.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Huşi să semneze Actul Adiţional la 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi prin 

concesiune nr. 9598 / 01.04.2011.  

 

       Art. 6 .Anexele 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

        Art.7.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi şi S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUŞI . 

 

 

                                                                HUȘI, 26 ianuarie 2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                       Contrasemnează, 

        Filip Cosmin Adrian                                                 Secretarul municipiului Huși  

                        jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 
 


