
 
 
 
 
 
  
 
                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR…….. 
                                                             DIN ………………………… 
 
        Privind  aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului de salubrizare ce se 
     vor desfășura de către ”Serviciul de gospodărire comunală și salubrizare a orașului Pecica” 
 
         Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.01.2020. 
 
        Având în vedere: 
      -Inițiativa domnului primar, Antal Petru, exprimată prin referatul de aprobare nr……….. 
      -H.C.L.Pecica nr. 106/19.08.2019 privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”,  
       aprobarea studiului de oportunitate privind înființarea ”Serviciul Local de Salubrizare Pecica”, 
       aprobarea Regulamentul de  organizare și funcționare al ”Serviciul Local de Salubrizare 
       Pecica”, aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Pecica a indicatorilor de  
       performață și a caietelor de sarcini pentru activitățile de salubrizare, 
      -H.C.L.Pecica nr. 155/25.11.2019 privind schimbarea senumirii Serviciului local de salubrizare 
       Pecica, 
      -Prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările 
        și completările ulterioare 
      -Prevederile Legii nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările 
       și completările ulterioare, care prevede la art. 26, alin. 2, punctul 4, că tarifele și taxele speciale 
       de salubrizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile publice locale,  
       conform prevederilor legale în vigoare; 
      -Prevederile Ordinului nr. 104/2004 emis de Autoritatea Națională de reglementare pentru  
       serviciile comunitare de utilități publice, cât și normele metodologice de stabilire și modificare a 
        tarifelor pentru activități specifice serviciilor de salubrizare. 
       -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
        administrativ, 
      - In temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
           
                                                              HOTĂRĂŞTE: 
  
Art.1. Se aprobă tarifele pentru activitățile Serviciului de salubrizare ce se vor desfășura de către 
”Serviciului de gospodărire comunală și salubrizare a orașului Pecica”, conform anexei care face 
parte din prezenta hotărâre.                         
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Luculescu 
Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Luculescu Mariana, șef Serviciul Protecția Mediului. 
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