ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 20 din 29.01.2009
Privind aprobarea pretului pentru gunoiul menajer şi industrial depozitat de
operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului Roman care se află în
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1677 din 23.01.2009 întocmită de
Direcţia Tehnică şi înaintată Primarul municipiului Roman;
Vazând avizul favorabil nr. 4 din 29.01.2009 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. 20 din 29.01.2009 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. 2052 din 29.01.2009 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 19 şi 20 din H.G. nr. 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6,
lit. „a”, pet. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administrate publică locală;
În temeiul art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă preţul pentru depozitarea gunoiului menajer şi industrial de
către operatorii locali pe rampa de gunoi a municipiului Roman, care se află în
administrarea S.C. Acvaserv S.R.L. Roman, după cum urmează:
- depozitare gunoi menajer provenit de la populaţia si agenţii economici
din municipiul Roman
- 3.00 lei/mc. fără T.V.A.;
- depozitare gunoi industrial provenit din municipiul Roman şi din afara lui
- 15 lei/mc. fără T.V.A.;
- depozitare gunoi menajer provenit din afara municipiului Roman
- 15 lei/mc. fără T.V.A.
(conf. H.C.L. Roman nr. 61/28.07.2005)
Art. 2 S.C.Acvaserv S.R.L. Roman va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autoritatilor şi persoanelor interesate.
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