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JUDETUL CARAS SEVERIN 

COMUNA EFTIMIE MURGU 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE  

privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare și a Actului adițional la 

contractul de delegare prin concesiune a serviciului de colectare și 

transport nr. 252/29.06.2018 

 

 

 Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu județul Caraș – Severin, 

întrunit în şedinţa ordinară, de indata in data de 26.02.2021, 

 

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare și a 

Actului adițional la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de 

colectare și transport nr. 252/29.06.2018, 

Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu  precum și 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Eftimie 

Murgu , 

Văzând Ordinea de zii a ședinței AGA ADI ,, INTERCOM DEȘEURI 

CARAȘ – SEVERIN, din 07.11.2020,respectiv 08.11.2020 înregistrată la 

primăria comunei Eftimie Murgu  sub nr. 1683în data de 19.11.2020, 

Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr . 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deșeurilor aprobată de Legea nr. 31/2019; 

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje; 

- O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu; 

             În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 133 

alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2) și 

alin. (4), art. 200, art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele/taxele de salubrizare, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă Actului adițional la contractul de delegare prin 

concesiune a serviciului de colectare și transport nr. 252/29.06.2018, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicește primarul comunei ca reprezentant în Adunarea 

Generală a ADI ,, INTERCOM DEȘEURI Caraș – Severin ,, să voteze în 

ședința Adunării Generale a Asociaților ADI ,, INTERCOM DEȘEURI Caraș – 

Severin , cele prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotarâre.   

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarului comunei Eftimie Murgu . 

Art. 5. Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunică prin grija 

secretarului general al unității administrativ-teritoriale a comunei conform 

prevederilor legale: Instituției Prefectului - Judeţul Caraș – Severin, primarului 

comunei Eftimie Murgu , Serviciului Public Local de Salubrizare, în subordinea 

Consiliului Local al comunei Eftimie Murgu  şi se va aduce la cunoștința 

publică prin afișare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei comunei 

Eftimie Murgu . 
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