ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,
HOTARARE
Privind actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si depozitare
gunoi menajer, pentru gospodarii individuale, agenti economici si institutii publice
Consiliul local al orasului Pogoanele, judetul Buzau ;
Avand in vedere :
- Adresele si fisele de fundamentare a preturilor nr. 283/10.01.2017, inregistrata la
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 173/10.01.2017, nr. 1646/17.02.2017 inregistrata la
Primaria orasului Pogoanele sub nr. 1132/17.02.2017 si nr. 2057/4/28.02.2017 inregistrata la
noi sub nr. 1500/01.03.2017 provenite de la SC RER Ecologic Service Buzau SRL, furnizorul de
servicii de salubrizare de pe raza orasului Pogoanele, prin care ne solicita actualizarea tarifelor
pentru acest serviciu;
- Prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu completarile si
modificarile ulterioare, actualizata prin Ordinul 2413/2016, prin care incepand cu data de
01.03.2017 se introduce o taxa pentru Fondul de Mediu;
- Contractul de concesiune nr. 6278 din 25.10.2010;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, inregistrata la nr.
3884/24.04.2017.
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Pogoanele .
In temeiul art. 36 alin. 1 si 2, art.45 alin.1 si 2 si art. 115 alin.1 litera (b) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTARASTE
Art.1. Se aproba actualizarea tarifelor la serviciul de salubrizare – colectare, transport si
depozitare gunoi menajer, servicii prestate de catre SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SRL,
dupa cum urmeaza:
- Pentru gospodarii individuale – 302,40 lei/tona (inclusiv TVA);
- Pentru agenti economici si institutii publice – 97.96 lei/tona (inclusiv TVA), conform
fiselor de fundamentare prezentate de prestator.
Art.3. Aplicarea tarifelor se va face incepand cu data de 01 martie 2017.
Art.2. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar
Consilier, Vlad Tudor
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 23 /28.04.2017
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
28 aprilie 2017, cu respectare prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

