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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind modificarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat
populatiei orasului Breaza
Avand in vedere expunerea de motive nr. 50008/16.01.2008 formulata de dnii
Opris Serban si Vintiloiu Alexandru, consilieri locali prin care se propune
modificarea tarifului serviciului public de salubrizare prestat catre populatia
orasului Breaza incepand cu luna februarie 2008;
Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.1259/24.01.2008 intocmit sef Serviciu Financiar
Contabil, dna Sichim Elena ;
- avizul Comisiei pentru prognoza, … buget-finante, administrarea domeniului
public si privat… din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.1337/25.01.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) lit. “k” si “l” din Legea 101/2006
privind serviciul de salubrizare al localitatilor cororborate cu cele ale art.7 din
Ordinul nr,109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de
salubrizare al localitatilor;
In temeiul art.36 alin. (9) si art. 115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art 45 alin. (1) din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1. (1) Aproba incepand cu luna februarie 2008 modificarea tarifului pentru
serviciul public de salubrizare prestat populatiei orasului Breaza la 5,30 lei/
persoana/luna. Tariful include TVA.
(2) Se stabileste taxa de depozitare in rampa a gunoiului pentru populatie de
38,64 lei/tona.
Art.2. Pe data adoptarii prezentei se modifica corespunzator alte dispozitii contrare
existente in hotarari ale consiliului local care reglementeaza tariful pentru serviciul
public de salubrizare
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Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata SC Floricon Salub SRL Campina si va fi
adusa la cunostinta publica prin grija Serviciului Administratie Publica Locala.
Presedinte de Sedinta
Contrasemneaza:
Consilier,
Secretar,
Ion Enache
Moldoveanu
Breaza, 31 ianuarie 2008
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