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RO MAN I A
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOFRONEA

HOTARAREA NR.60
din 30 septembrie 2013

privind modificarea tarifelor la serviciul de salubrizare rnenajera prestat in
comuna ~ofronea si stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a serviciului

Consiliul Local al comunei Sofronea,
Avand in vedere:

-proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ~ofronea,insotit de expunerea de
motive;

-referatul d-nei Costea Mihaela,secretarul comunei Sofronea:
-adresa din lS.09.2013 a S.C A.S.A Servicii Ecologice SRL operatorul concesionar al

serviciului de salubritate rnenajera a comunei ~ofronea ,privind majorarea tarifelor ~i
fundamentarea acesteia;

-prevederile art.S din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire,ajustare sau modificare a tarifelor pentru actlvrtatile specifice serviciului de salubrizare a
localitatilor:

-referatul d-nei Costea Mihaela secretarul comunei ~ofronea;
-avizul favorabil a comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Sofronea:

-voturi .pentru" 11 ,voturi irnpotrlva 0 ,abtineri 0 ,din totalul de 11 consilieri in functle
si prezenti la sedinta:

-prevederile contractului de concesionare nr.1716/13.0S.200S a activitatii de colectare
a deseurilor menajere din comuna ~ofronea;

-prevederile art.121 din Consitutia Rornaniei:

In temeiul art.45 (1) din L.215/2001,republicata,adopta prezenta:

HOTARARE:

Art.1.Se aproba modificarea tarifului aferent prestaril serviciului
de salubritate In comuna ~ofronea .incepand cu data de 01.11.2013,dupa
cum urrneaza:

-deseuri nesortate-
- 4.70 lei/luna + TVA persoane fizice;
- 40 lei/me + TVA pentru aqentii economici.

Art.2.Persoanele fizice ~i juridice de pe raza comunei Scfronea
sunt obligate sa Incheie contract de prestare a serviciului de salubitate cu
operatorul concesionar SC A.S.A Servicii Ecologice SRL,ln caz contrar se vor
aplica rnasuri coercitive conform prevederilor Hotararii Consiliului Local al
comunei Sofronea nr.15/5.02.2008;



Art.3.(1) Operatorul serviciului de salubrizare SC A.S.A SERVICII
ECOLOGICE SRL va respecta prevederile contractului de concesionare
nr.1716/13.0S.200S privind organizarea actiunilor de curatenie prlmavara-
toamna.Lunile in care se vor organiza aceste actiuni sunt martie,aprilie,
octombrie,noiembrie .

(2) In lunile in care se orqanlzeaza actiunlle de curatenie
prirnavara toarnna operatorul concesionar SC A.S.A SERVICII ECOLOGICE
SRL va ridica de la populatie resturile vegetale rezultate din gradini.
(crengi rezultate din toaletarea pomilor ,a vitei de vie , ~i altele).

Art.4.5e va comunica cu-Institutia Prefectului Jud.Arad;
- SC A.S.A Servicii Ecologice SRL;
-se afiseaza la aflsier

PRE~EDINT
Cons. BRiND


