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    H O T Ă R Â R E A 

NR.55/2019 

Privind aprobarea tarifului de colectare,transport,depozitare a deșeurilor menajere în orașul 

Teiuș 

 

            Consiliul local al orașului Teiuș,județul Alba,întrunit în ședință extraordinară  în data de 15 iulie 

2019,ședință publică. 

            Luând în dezbatere: 

           -proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare,transport și depozitare a deșeurilor 

menajere în orașul Teiuș 

            -expunerea de motive nr.9620/11.07.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în orașul Teiuș 

            -raportul nr.9621/11.07.2019 al compartimentului achiziții din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș 

            -adresa SC Polaris Holding SRL nr.9300/05.07.2019 

            Având în vedere: 

                 -prevederile art.1,alin.2,lit.e,art.8 din Legea nr.51/2006 (R), privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, modificată şi completată. 

                -prevederile art.8,art.20,art.26 din Legea nr.101/2006 (R) privind serviciul de salubrizare a 

localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

                 În temeiul prevederilor art.129 al.2 lit.d, al.7 lit.n si art.139  coroborat cu art.196,alin.1,lit.a din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E 

 

                  Art.1.Începând cu luna iulie 2019 se aprobă tariful de colectare,transport, depozitare a 

deșeurilor menajere în orașul Teiuș și satele aparținătoare,după cum urmează: 

                  - tarif colectare,transport,depozitare persoane fizice -10,43 lei/persoană/lună fără  TVA 

                  Art.2.Se aproba taxa specială de salubrizare ce se va încasa de la persoanele fizice de pe raza 

orașului Teiuș de 10,43 lei/pers/lună fără TVA. 

                 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Serviciul impozite și taxe și compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Teiuș.  

                Art.4.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

                Art.5.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba,Primarului oraşului 

Teiuș,serviciului impozite și taxe,compartiment achiziții publice,dosar ședință,dosar hotărâri. 

                Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate. 

  

                                                                Teiuș,15 iulie 2019 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

         Consilier ing.UNGUR MIHAI                                     BARA  MARIA 
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