
JUDETUL BIHOR
PRIMARIA MLTNICIPruLUI BEIU$

PROIECT DE HOTARARE
din 11 .04.2017

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubri zare al municipiului Beiug,
pentru activitatea de mdturat, spdlat, stropit qi intrelinerea clilor publice, praciicate de S.i.
EDILUL S.A. Beiuq, avdnd in vedere delegarea gestiunii, prin atribuire directd, a serviciului
de salubrizate al municipiului Beiug, pentru activitatea de m6turat, spllat, stropit qi
intrelinerea clilor pub lice, conform Anexelor.

Ing. Mlendea C6lug Petru - primar al municipiului Beiug,
Avdnd in vedere raportul de specialitate nr. 3350107.04.2017 intocmit de Biroul

Amenajarea Teritoriului gi Urbanism,
Avdnd in vedere HCL 66111.04.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate

privind stabilirea modalitdlii de gestiune a Serviciului de salubrizare a municipiului Beiuq,
pentru activitatea de mdturat, spdlat, stropit Si tntrelinerea cdilor publici, aprobaria
Caietului de sarcini privind delegarea serviciului de salubrizare al municipiuiui Beiuq,
pentru activitatea de mdturat, spdlat, stropit Si intrelinerea cdilor publice, prin atribuiie
directd si aprobarea delegdrii serviciului de salubrizare al municipiului 

-Beius, 
pentru

activitatea de mdturat, spdlat, stropit Si intre{inerea cdilor publice, prin atribuire directd
cdtre S.C. EDILUL S.A. BeiuS pentru o perioadd de 6luni.

Jindnd cont de Adresa nr. 70U07.04.2017 emis6 de s.c. EDILUL
inregistrat[ la sediul institu{iei noastre sub nr. 3334107.04.2017.

S.A. Beiuq,

Lu6nd in considerare prevederile Ordinul nr. 10912007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modfficare a tarifeloi pentru )oivitdlile specifice
serviciului de salubrizare a localitdyilor.

Jindnd cont de prevederile:
- Legii serviciilor comunitare de utilit6{i publice nr.5112006 - art. 8 alin. l, art.26 alin. 1, art.
26 alin, 5, art.26 alin.8, art. 27 alin. 2, art.8 alin. 3, art. 43 alin. 5, art. 43 alin. 9.
- Legiiserviciului de salubrizare a localitrfilor nr. L}l12006.

In temeiul art. arl.36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14 qi art.45 din Legea w.21512001
republicatl cu modificdrile gi completlrile ulterioare a administrafiei publice iocale,

Prop un c onsil iului municipal B eiug adoptar ea urmdtorului :

PROIECT DE HOTANANT

Art.l. Se aprobd tarifele pentru serviciul de salubrizare al municipiului Beiuq, pentru
activitatea de mlturat, spllat, stropit qi intrefinerea clilor publice, practicate de S.C.
EDILUL S.A. Beiuq, av6nd in vedere delegarea gestiunii, prin airibuire directd, a serviciului
de salubrizare al municipiului Beiug, pentru activitate; de m6turat, spllat, stropit gi
intrefinerea cdilor publice, conform Anexelor nr. 1 qi 2 .

PzuMAR
INg. MLENDEA CALU$ PETRU

-_-,$'.\

VIZAT pt. legalitate
SECRETAR

Jrs. SCROFAN STELIANA-ALINA


