ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 27 din 28.03.2019
pentru modificarea datei de intrare în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Orașului
Târgu Frumos nr. 145 din 19.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele casnice și non – casnice în Orașul Târgu Frumos
Consiliul Local al orașului Târgu Frumos, din judeţul Iaşi,
În temeiul Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a activității de colectare și
transport a deșeurilor municipale din județul Iași nr. 357/30.10.2018 către GIREXIM
UNIVERSAL SA Pitești;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 19.12.2018 privind instituirea
și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în Orașul
Târgu Frumos;
Având în vedere Adresa nr. 31588 din 21.03.2019 prin care s-a solicitat Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași să precizeze termenul estimativ de la care va
produce efecte Contractul de delegare nr. 357/30.10.2018 încheiat cu GIREXIM UNIVERSAL
S.A. Pitești;
Având în vedere Răspunsul nr. 202/22.03.2019, înregistrat la secretariatul primăriei
Orașului Târgu Frumos cu nr. 31612/22.03.2019, prin care A.D.I.S. a comunicat faptul că
licitația cu privire la operarea stațiilor de transfer și tratarea deșeurilor nu a fost finalizată;
Luând în considerare Expunerea de motive nr. 31660/22.03.2019;
Luând în considerare Proiectul de hotărâre nr. 31661/22.03.2019;
Luând în considerare Raportul compartimentului de specialitate întocmit de
Compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Târgu
Frumos, înregistrat cu nr. 31662/22.03.2019;
Luând în considerare Avizul emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din
cadrul Consiliului Local al Orasului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 32061/28.03.2019;
Luând în considerare Avizul favorabil emis de Comisia juridică, de învățământ,
sănătate, familie, muncă și protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul
Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 32017/28.03.2019;
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Luând în considerare Avizul emis de către Comisia de amenajare a teritoriului,
urbanism, protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos, înregistrat cu nr. 32034/28.03.2019;
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. d) și alin. 6 pct. 14 raportat la art. 45 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 145 din 19.12.2018 privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
pentru persoanele casnice și non-casnice în Orașul Târgu Frumos, care va avea următorul
conținut:
„Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării de către operatorul economic
a începerii efective a prestării activităților ce reprezintă obiectul contractului reglementat la
capitolul II art. 2 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului colectare și transport a
deșeurilor municipale în Județul Iași nr. 357/30.10.2018”.
Art.2. Secretarul Orasului Targu Frumos va comunica în copie prezenta hotărâre către:
 Instituţia Prefectului – Judeţul Iaşi;
 Primarul Orașului Târgu Frumos;
 A.D.I.S. Iași;
 Serviciul Economic;
 Biroul Impozite si Taxe Locale;
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și/sau pe site-ul instituției și mass-media
locală.
Președinte de ședință,
Viceprimar,
ALEXA – ANGHELUŞ ION

Avizează pentru legalitate,
Secretar,
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 28.03.2019, cu un număr de 17 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la ședință dintr-un
număr de 17 consilieri locali în funcție.
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