
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUIVA ULMENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aproburea maiorarii turifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de concesiune
nr. 4069/19.10.2009, cu SC RER ECOLOGIC,SE'R VICE BUZAU SA -colectat ,transportat si

depozitat gunoi menajer pentru gospoclurii inctivicluale

consiliul local al comunei Ulmeni, judetul Buzau
Avand in vedere:

-expunerea de motive a d.lui Armeanu Valeriu -primarul comunei Ulmeni, inregistrata la
nr . 205110 .01 .2017 ;

-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 225112.01.2017 ;
-avtzul comisiei economice, dat pe proiectul de hotarare ;
-avrzril secretarului comunei Ulmeni dat pe proiectul de hotarare;
-adresa nr.282110.01.2017, venita din partea sc RER ECOLOGIC SERVICE BTJZAL)

SA prin care ne inainteaza propunerea de modificare a tarifelor, pentru activitatile cuprinse in
contractul de concesiune nr.406912009, incepand cu data de 0 r.06.2017;

-prevederile contractului de concesiune nr. 4069119.10.2009;
-prevederile Regulamentului de organizare si functionare a serviciului

salubrizare a comunei Ulmeni.
public de

-prevederile Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.11 125.02.2009 privind aprobarea
infiintarii Serviciului Public de Salubrizare in comuna Ulmeni, judetul Buzau;

-prevederile Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr.12l25.O2.2OO} privind aprobarea
Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare din
comuna Ulmeni, judetul Buzau;

-prevederile Hotararii Consiliului Local Ulmeni nr,43124.08.2009 privind aprobarea
delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in comuna Ulmeni , Judetul Buiau prin
contract de concesiune;

-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 19612005 privind Fondul pentru
Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, actual izataprin Ordinul nr.2413lzt.tZ.2016;

-prevederile Legii nr. 5 112006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
-prevederile Legii nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (completata de

OUG nr.9212007);
-prevederile Ordinului nr. 11012007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al

serviciului de salubrizare a localitatilor;
-prevederile Ordinului nr. 11112007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al

serviciului de salubrizare a localitatilor;
-prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului m.7812000 privind regimul deseurilor,

actuahzata, aprobata prin Legea 42612001;

in temeiul nFt. 45 alin.(2) clin Legea nr. 2t 5/2001 a uclministra(iei pubtice locale
republicate, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.I. Incepand cu data de 1.01.2017, se aproba majorarea tarifelor pentru
activitatile cuprinse in contractul de concesiune nr. 4069119.10.200g, cu sc RER ECOLOGIC
SERVICE BIJZAIJ SA -colectat ,transportat si depozitat gunoi menajer pentru gospodarii
individr-rale la nivelul comunei Ulmeni, judetul Buzau dupa cum urmeaza:
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a) tarif in vigoare inclusiv TVA -229.40lei/tona;
b) tarif propus inclusiv TVA-315.35 lei/tona. t

ART.2. Tinandu-se cont de faptul ca pana la sfarsitul anului2016 se practica o taxa
de salubrizare de 4 lei/persoana/luna. in noile conditii taxa de salubrizare se va majora la suma de
6 lei/persoana/1una.

. ART.3. Taxa pentru persoanele care detin case de locuit si nu locuiesc efectiv pe
raza comunel noastre, se va majora de la 25 lei anual la 35 lei anual.

ART.4. Se va avea in vedere ca taxa de salubrizare pentrupersoanele fizice sa fie
calculata conform majorarii de 6lei/persoana/luna. dar nu mai mult de24lei/gospodarie lunar.

ART.S. Prin grlja compartimentelor juridic si contabilitate se vor perfecta pentru
fiecare gospodarie acte aditionale pentru contractele de salubrizare incheiate in acest sens.

ART.6. Secretarul comunei va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
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