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HOTĂRÂREA   Nr.74 

din 29.08.2017 
 privind aprobarea tarifelor la serviciile de precolectare, colectare şi tranasport a deşeurilor 

menajere şi a celor asimilate acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile menajere, cu excepţia 
celor în regim special, sortarea şi depozitarea deşeurilor menajere de pe raza comunei Vladimirescu, 

judeţul Arad în contractul semnat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L. 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Văzând: 
-Contractul nr.9490/28.10.2008 de delegare a serviciului de colectare, transport, depozitare deseuri 
nesortate a deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile 

menajere, cu excepţia celor în regim special, de pe raza comunei Vladimirescu, judeţul Arad 
-referatul Inspectorului de mediu prin care se propune aprobarea tarifelor  

-raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre 
- votul de  15 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 29.08.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 

Avand in vedere: 
-prevederile Legii nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitaţilor 

-prevederile art.9 alin.1 lit.c din si Anexa 2* ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 

(*actualizată*)privind Fondul pentru mediu 
-prevederile ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
-prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicată 

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă tarifele la serviciile de precolectare, colectare şi tranasport a deşeurilor 
menajere şi a celor asimilate acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile menajere, cu 
excepţia celor în regim special, sortarea şi depozitarea deşeurilor menajere de pe raza comunei 
Vladimirescu, judeţul Arad în contractul semnat cu S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L după 
cum urmează: 
1.Colectarea, transport deşeuri sortate de la persoane fizice -0,36 lei/persoană/lună fără T.V.A. 
2.Colectarea, transport deşeuri nesortate de la persoane fizice -3,50 lei/persoană/lună fără T.V.A. 

3.Colectarea, transport deşeuri sortate de la persoane juridice -5,68 lei/mc fără T.V.A. 
4.Colectarea, transport deşeuri nesortate de la persoane juridice -50 lei/mc fără T.V.A. 

 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se încredinţează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroului de urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu 

 
Prezenta hotărâre se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad 

- primarul comunei Vladimirescu  
- Inspectorului de mediu din cadrul  Primariei Vladimirescu 
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