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              HOTARAREA            Nr.    39                                                          Data: 21.03.2013 
 

HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru indreptarea erorii materiale  în Anexa la HCL. nr. 18/21.02.2013  pentru modificarea art.1 din HCL. 
nr. 181/23.12.2010 privind  actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul 

de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune 
nr.6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi avizarea încheierii actului adiţional 

 
     Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară din data de 21.03.2013  
      Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Directiei 
Patrimoniu şi Gospodărire Oraş, Serviciul Administrativ, înregistrat cu nr. 8598/13.03.2013, prin care s-a 
propus indreptarea erorii materiale în Anexa la HCL nr.18/21.02.2013 pentru modificarea art.1 din HCL. 
nr.181/23.12.2010 privind  actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune 
nr.6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi avizarea încheierii actului adiţional, în sensul înscrierii 
tarifului de 0,0638 lei/m² fără TVA în loc de 0,6380 lei/ m² tarif fără TVA la » poziţia nr. 27 – Dezinsecţie 
respectiv dezinsecţie spaţii exterioare (manoperă) conform anexei. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Văzând prevederile art. 22 alin. 1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de 

Salubrizare al municipiului Săcele, prin concesiune nr. 6446 / 15.05.2006, în care se precizează că tarifele 
practicate pentru serviciul public de salubrizare se vor actualiza în raport cu indicele de inflaţie şi vor fi 
aprobate de Consiliul Local al Municipiului Săcele; 

În temeiul  art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “d” , alin. 6 lit. “a” pct. 14 şi al art. 45 din Legea  nr. 215 / 2001 
privind administraţia publică local republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                    

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
  
    Art.1 Se îndreaptă eroarea materială în Anexa la HCL nr.18/21.02.2013 pentru modificarea art.1 din HCL. 
nr.181/23.12.2010 privind actualizarea tarifelor practicate pentru serviciul public de salubrizare la contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune 
nr.6446/15.05.2006 cu indicele de inflaţie, precum şi avizarea încheierii actului adiţional, în sensul înscrierii 
tarifului de 0,0638 lei/m² fără TVA în loc de 0,6380 lei/ m² tarif fără TVA la » poziţia nr. 27 – Dezinsecţie 
respectiv dezinsecţie spaţii exterioare (manoperă), conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 

   Art.2 Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  
                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 prezenti la momentul votului 
 


