CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 109
Din 25 mai 2017
Privind aprobarea ca SC SOLCETA SA ȘTEI, în calitate de operator
al serviciului de salubrizare în orașul Ștei, să încaseze/ perceapă taxa
pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate în vederea
eliminării prin depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă+TVA, de la
beneficiarii serviciilor de salubrizare(poluatorul/producătorul inițial al
deșeurilor), în funcție de cantitatea de deșeuri colectată și depozitată
efectiv, care se va evidenția separat
de tariful perceput pentru
serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în evidențele contabile ale
SC SOLCETA SA Ștei și va fi virată la ECO Bihor, Oradea.
La ini iativa primarului ora ului tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian.
Având în vedere adresa nr. 705/17.05.2017, înregistrată la
sediul Primăriei oraşului Ştei la nr. 2024/17.05.2017, înaintată de SC
SOLCETA SA Ştei prin care se solicită aprobarea ca SC SOLCETA SA TEI,
în calitate de operator al serviciului de salubrizare în ora ul tei, să
încaseze/ perceapă taxa pentru de eurile inerte
i nepericuloase
încredin ate în vederea eliminării prin depozitare, în cuantum de 80
lei/tonă+TVA,
de
la
beneficiarii
serviciilor
de
salubrizare
(poluatorul/producătorul ini ial al de eurilor), în func ie de cantitatea de
de euri colectată i depozitată efectiv, care se va eviden ia separat de
tariful perceput pentru serviciile de salubrizare, într-un cont distinct în
eviden ele contabile ale SC SOLCETA SA tei i va fi virată la ECO Bihor,
Oradea.
Văzând raportul de specialitate – expunere de motive, întocmit de d-na
Scridon Valeria, inspector în cadrul Primăriei ora ului tei, înregistrat la
numărul 2029/2017;
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 31/2013 pentru modificarea i
completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, aprobată prin
Legea nr. 384/2013.
În temeiul art. 36, alin. 2), lit. „d” şi art. 36 alin. 6), lit. „a/ 14” şi art.
45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările i completările ulterioare;
Consiliul local al oraşului Ştei

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ca SC SOLCETA SA TEI, în calitate de operator
al serviciului de salubrizare în ora ul tei, să încaseze/perceapă taxa
pentru de eurile inerte i nepericuloase încredin ate în vederea eliminării
prin depozitare, în cuantum de 80 lei/tonă+TVA, de la beneficiarii serviciilor
de salubrizare (poluatorul/producătorul ini ial al de eurilor), în func ie de
cantitatea de de euri colectată i depozitată efectiv, care se va eviden ia

separat de tariful perceput pentru serviciile de salubrizare, într-un cont
distinct în eviden ele contabile ale SC SOLCETA SA tei i va fi virată la
ECO Bihor, Oradea.
Art.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează SC SOLCETA S.A. Ştei , primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT,
Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Ştei şi consilierul
juridic al Consiliului Local.
Art.3 -Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- SC SOLCETA S.A. Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT;
- Un exemplar pentru afişaj;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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