
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ
                                                                 
                                                                         
                                                                 H O T Ă R Â R E
          Privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din comuna Chișlaz

      Având în vedere:
                   -Referatul de aprobare cu nr.381 din 22 ianuarie  2020 al Primarului comunei
Chișlaz;
                   -Raportul de specialitate nr.382 din 22 ianuarie 2020 și raportul de avizare al
comisiei de specialitate ale consiliului local;
                   -contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare a
comunei Chișlaz, cu nr.4633/13.09.2018;
                   -Adresa S.C.RER VEST  S.A.ORADEA cu nr.52/S/09.01.2020 prin care solicită
modificarea tarifelor de salubrizare;
                   -prevederile art.9 alin.(2) lit.d),ale art.32 alin.(1) lit.e) și ale art.43 alin.(5) din
Legea nr.51/2006,republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice;
                   -art.6 alin.(1)  lit.  l)  din Legea nr.101/2006 a serviciului  de salubrizare a
localităților,republicată;
                  -Normele metodologice de stabilire ,ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activitățile  specifice  serviciului  de  salubrizare  a  localităților,aprobate  prin  Ordinul
nr.109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare;
                   În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d),alin (7) lit.n),art.139 alin.(1) și ale
art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.57/2009  privind  Codul
administrativ,
                   Consiliul local al comunei Chișlaz întrunit în ședință ordinară,cu 12 voturi
„pentru”

          -H O T Ă R Ă Ș T E :
                Art.1.-Cu data de 1 martie 2020 se aprobă tarifele pentru serviciile publice de
salubrizare ce se vor încasa de către S.C.RER VEST  S.A.ORADEA în comuna Chișlaz,după cum
urmează:
                       -tariful colectare, transport deșeuri menajere, inclusiv fracții colectate separat,
pentru persoane fizice se va modifica de la 9,53 lei/persoană/lună cu TVA de 19% la 10,50
lei/persoană/lună cu TVA  de 19%;
                      -tariful colectare, transport  al deșeurilor  similare provenind din activități
comerciale  din industrie și instituții , inclusiv fracții colectate separat se va modifica de la
59,90 lei/mc cu TVA de 19% la 64,83  lei/ mc  cu TVA  de 19%;
                Art.2.-Contractul de concesiune a serviciului de salubrizare al comunei Chișlaz cu
nr.4633/13.09.2018 se va modifica prin act adițional în mod corespunzător cu prevederile
prezentei hotărâri.
                Art.3.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
primarul comunei Chișlaz și compartimentul achiziții publice.
                Art.4.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul
Consiliului local și publicare pe pagina oficială de internet a comunei și se comunică:
                         -S.C.RER VEST ORADEA S.A.;
                         -Primarului comunei Chișlaz; 
                         -Instituției Prefectului-județul Bihor.                
                              
                Președinte de ședință,
                     Layos Bertalan
                                                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                                                      Secretar general,    
                                                                                                                           Ioan Tiriteu          
Nr.7  din 24 februarie 2020.




