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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI LOCAL 

 

Privind însuşirea taxei de 50 lei/tonă pentru deşeurile inerte şi nepericuloase  încredinţate în vederea eliminării 

finale prin depozitare, pentru anul 2014 conform O.G. nr. 31/2013 

 

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa de indata in data de 07.01.2014 

Analizând Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Compartimentului SSM şi PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

înregistrat cu nr. 113/06.01.2013 prin care s-a propus însuşirea taxei de 50 lei/tonă pentru deşeurile inerte şi 

nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare, pentru anul 2014 conform O.G. nr. 

31/2013 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu. 

Văzând prevederile art.9 lit c din O.U.G nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si ale  O.G. 31/2013 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

În temeiul  art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “d” , alin. 6 lit. “a” pct. 14,  alin 9,  al art. 39 alin. 4,  al art. 43 alin. 

1 şi al art. 45 din Legea  nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  

                                         

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se însuşeşte taxa de 50 lei/tonă pentru deşeurile inerte şi nepericuloase  încredinţate în vederea 

eliminării finale prin depozitare, pentru anul 2014 conform O.G. nr. 31/2013 pentru modificarea şi  completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

 

Art. 2 Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                             CONTRASEMNAT  

                     CONSILIER                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

           Ec. ONACĂ ION DANIEL                                                         CJ. DASCĂLU BIANCA 

 

 

 

 

 

 
Redactat: C.J. Girdan Odette/7 ex. 

Hotararea a fost adoptata:  16 voturi pentru , 1 vot abtinere 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la şedinta: 17 

 

 

 

 

 
 


