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Judetul Caras Severin 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                           

H O T Ă R Â R E     

 privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare propuse de S.C. Ionela S.R.L. 

 

 Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu , județul Caraș – Severin, întrunit în 

ședința extraordinară de indata,  in 31.08.2022, 

 

Văzând referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare a serviciului de colectare a 

deseurilor ,  

Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu, precum si adresele transmise de catre SC 

Ionela SRL Moldova Noua, memoriul tehnico - economic pentru stabilirea tarifelor pentru 

colectarea si transportul deseurilor din localitatea Eftimie Murgu precum si adresele ADI 

Intercom Deseuri Caras Severin, 

Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 

- O.U.G. nr . 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

- 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se  aproba tarifele/taxele de salubrizare -  S.C. Ionela S.R.L. , conform actului 

aditional ADI Intercom Deseuri Caras Severin si  S.C. Ionela S.R.L. 

         Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Eftimie Murgu . 

         Art. 3. Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunică prin grija secretarului general 

al unității administrativ-teritoriale a comunei Eftimie Murgu conform prevederilor legale: 

Instituției Prefectului - Județul Caraș – Severin, primarului comunei Eftimie Murgu, 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEȘEURI ” Caraș – Severin  și se 

va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a Primăriei 

comunei Eftimie Murgu. 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 

            IGNAT ION                                                    Secretarul general al comunei,   

                                                                                            IMBRESCU   LIVIU   

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/191027
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199346
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201662
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201662


 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


