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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare în comuna Chi laz i stabilireașlaz și stabilirea șlaz și stabilirea
loca iilor pentru punctele de colectare a de eurilor (cu excep ia celor menajere)țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)

            Având în vedere :
-proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare

în comuna Chi laz i stabilirea loca iilor pentru punctele de colectare a de eurilor(cu excep iașlaz și stabilirea șlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
celor menajere),ini iat de domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei;țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)

-Referatul de aprobare nr.2.704 din 5 iunie 2020 al primarului comunei;
                -raportul de specialitate nr.2.705 din 5 iunie 2020;
                -raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local;   
           inând seama de prevederile:Ținând seama de prevederile:
                -art.3 lit.(f),art.6 lit.(k) i art.26 alin.(1)  din Legea nr.101/2006 a serviciului deșlaz și stabilirea
salubrizare a localită ilor,republicată,cu modificările i completările ulterioare;     țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea
                -art.30 alin.(1) i (6) din Legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale,cușlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
modificările i completările ulterioare;șlaz și stabilirea
            În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.d),alin.(7) lit.n) i art.196 alin.(1) lit.a) dințiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea
Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
            Consiliul local al comunei Chi laz,întrunit în edin ă ordinară ,cu 11 voturi “pentru”șlaz și stabilirea șlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)

                                                              H O T Ă R Ă  T E :Ș T E :

            Art.1.-Contravaloarea serviciului de salubrizare în comuna Chi laz se va achita prinșlaz și stabilirea
tarife de către beneficiarii serviciului în cazul presta iilor de care beneficiază individual ,pe bazățiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
de contract de prestare a serviciului  de salubrizare încheiat  cu operatorul serviciului,  care va
încasa tariful.
            Art.2.-Pentru persoanele fizice i juridice din comună care nu vor încheia contracte deșlaz și stabilirea
prestare  a  serviciului  de  salubrizare  cu  operatorul  ori  a  căror  contracte  se  reziliază  pentru
neplată,se va stabili o taxă specială care se va achita bugetului local.
            Art.3.-Se stabilesc următoarele puncte de colectare a de eurilor (cu excep ia celorșlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
menajere),după cum urmează:
                    a)în satul Chi laz pe terenul cu nr.topografic 624 (șlaz și stabilirea “la gropi”);
                    b)în satul Mi ca pe terenul cu nr.topografic 248 („râtul taurilor”).șlaz și stabilirea
            Art.4.-(1)Spa iile vor fi împrejmuite/amenajate de către administra ia publică locală.   țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
                       (2)Platformele publice de colectare a de eurilor vor fi prevăzute cu sisteme deșlaz și stabilirea
închidere pentru restric ionarea accesului persoanelor nearondate.țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
                       (3)Accesul la platformele publice de colectare a de eurilor va fi permis doarșlaz și stabilirea
utilizatorilor aronda i acestora i operatorilor de colectare.țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea
                      (4)Punctele de colectare a de eurilor vor fi dotate de către  A.D.I. ECOLECTșlaz și stabilirea
GRUP  i  Societatea  Comercială  AVE  BIHOR  S.R.L.  cu  containere  de  1,1  mc  conformșlaz și stabilirea
contractului de delegare a gestiunii serviciului.



               Art.5-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin ează primarul i viceprimarulțiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) șlaz și stabilirea
comunei.
               Art.6.-Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin publicare în Monitorulșlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
Oficial local i se comunică:șlaz și stabilirea
                        -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere) țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
                        -S.C.AVE BIHOR  S.R.L.;
                        -Asocia iei de Dezvltare Intercomunitară  ECOLECT GRUP;țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
                        -Primarului comunei Chi laz.șlaz și stabilirea

                                            
                 Pre edinte de edin ășlaz și stabilirea șlaz și stabilirea țiilor pentru punctele de colectare a deșeurilor (cu excepția celor menajere)
                     Layos Bertalan
                                                                                                                  Contrasemnează,
                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                      Ioan Tiriteu   

Nr.29 din  15 iunie 2020.              


