ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 17
privind alocarea de la bugetul local a subvenţiei pentru acoperirea tarifelor în activitatea de
colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, la Depozitul
Ecologic Mofleni
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018,
Având în vedere Raportul nr. 768 din 23.01.2018 al SC Servicii Publice Podari SRL Avizat de
Serviciul CBTIESAIP – Comaprtimentul contabilitate – buget,
Văzând Adresa cu nr. 2994 / 21.12.2017 a ECO SUD SA, precum şi Actul adiţional
Contractul de prestări servicii nr. ES-0014-14/04.07.2014 ( nr. 2993/ 21.12.2017),

nr. 7 la

Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018
Văzând prevederile HCL nr. 14 / 2008 de înfiinţare a SC Servicii Publice Podari SRL şi Actul
Constitutiv al societăţii, HCL nr. 129 / 19.12.2017pentru prelungirea cu un an a perioadei de delegare a
serviciului de salubrizare către SC Servicii Publice Podari SRL,
În conformitate cu prevederile OUG nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu cu modificările aduse
de OG nr. 31/2013, art. 10 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare, prevederile art. 59 din Legea 211 / 2011 privind regimul deseurilor; art. 25 şi 26 al
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicata, Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările aduse prin Legea nr. 225/2016, Legii nr. 31/1990, rep., a
societăţilor, modificată şi completată,Legii nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, modificată şi
completată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi f ) şi alin. (6) lit.a)
pct. 14, art.45, art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a subvenţiei pentru acoperirea tarifelor în activitatea
de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi deşeurilor similare provenind din
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, la Depozitul Ecologic Mofleni în
cuantum de 150 lei / tonă ( fără tva ) .
Art. 2. Plata subvenţiei se face în baza unei situaţii justificative conform facturilor emise de către
SC EcoSud SA.

Art.3. Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, Compartimentul protecţia mediului şi SC SERVICII PUBLICE
PODARI SRL prin administratorul Băbălău Costinel, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
DATA AZI, 23. 01.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Păunescu Teofil

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

