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ROMÂNIA                           

JUDEŢUL SĂLAJ                   

COMUNA CRASNA                    

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.21. 
Din data de 21.03.2017. 

Privind completarea Hotărârii consiliului local nr.133/24.11.2016 privind aprobarea 

tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. CRASNA SERV  S.R.L. 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

            Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului nr.2872/21.03.2017; 

- Raportul compartimentului de resort cu nr.2873/21.03.2017; 

- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

- solicitarea  S.C. CRASNA SERV S.R.L. nr.215/20.03.2017; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

- prevederile art.7 din Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

-prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

 -prevederile art.64 alin.1-2 din Anexa 1 la H.G. nr.955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor 

cadru de aplicare a OG nr.71/2002; 

-prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 

            În baza art. 36 alin.4 lit. c şi 45 alin. 2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. Începând cu data de 01.04.2017 se aprobă completarea Anexei I al Hotărârii consiliului 

local Crasna nr.133/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile prestate de S.C. 

CRASNA SERV S.R.L, astfel: 

- Tarif pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la persoane fizice:  

5 lei/persoană/ lună + TVA ( până la 5 persoane din familie). 

- Tarif pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la persoane juridice: 

68,68 lei/mc + TVA. 

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează compartimentul buget – contabilitate  şi S.C. 

CRASNA SERV S.R.L. 
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Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

                        - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

                        - Primarul comunei Crasna: 

  - Compartimentul buget - contabilitate; 

  - SC CRASNA SERV SRL; 

  - site-ul: www.primariacrasna.ro;  

  - Dosar Hotărâri; 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

       Kovács István                                         Contrasemnează: 

                                SECRETARUL comunei,           

                                                    Lazar Veturia 

 


