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ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor negociate pentru serviciul public de salubrizare al municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea tarifc'.» pentru
serviciul public de salubrizare al municipiului Botoşani,
văzând solicitarea S.c. "URBAN SERV" S.A. Botoşani - operatorul serviciului public de
salubrizare al municipiului Botoşani privind necesitatea aprobării tarifelor, motivat de creşterea cu 81 % a
salariului minim brut garantat lunar pentru un program complet de lucru, respectiv de la 800 lei existent în
mai 2013 (ultima ajustare de tarife) la 1450 lei din februarie 2017, solicitare transmisă cu adresa 19347 din
21 august 2017, raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare şi Unităţii Locale de monitorizare a serviciilor
comunitare de utilitate publică, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
in baza dispoziţiilor art. 36 alin. 4 lit. f) şi alin. (6) IiI. a) pct. 14 din Legea nr. 215/200 1, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilitate
publică nr. 51/2006, rcpublicată, cu modificările şi cornpletările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. k) şi art. 9 lit.
g) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 10\/2006, republicată, Normelor merou.i.ogice a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobate prin Ordinul nr.
109/2007 emis de Preşedintele ANRSC,
in temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată in
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.ln din 20 februarie 2007, cu modificările şi completări le
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.J Se aprobă tarifele pentru operaţiile de salubrizare prestate în baza Contractului nr. 19092 din
01 august 2007, modificat prin actul adiţional nr. 23467 din 13 noiembrie 2008, negociate conform Anexei
la prezenta hotărâre.
An. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate şi S.c. ,.URBAN
SERV'· S.A. Botoşani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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În conformitate cu prevederile art.9, lit.d din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publicc
nr.51/2006, cu modificările şi completări le ulterioare şi art.6. lit. k din Legea nr. 101/200f> privind
serviciul de salubrizare al localităţi lor, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 92/2007, modificată
şi aprobată prin Legea nr. 224 din 2008, În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor care le revin În
sfera serviciului public de salubrizare, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe
exclusive În ceea ce priveşte organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului, având atribuţii,
printre altele şi atribuţii cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor propuse de
operator.
Societatea comercială S.c. URBAN SERV S.A. Botoşani. societate cu care Municipiul
Botoşani a perfectat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului
Botoşani prin concesiune, nr. ]9092 din 01.08.2007, prelungit prin act adiţional nr. 18606 din
31.07.2015 şi aprobat prin HCL nr. 168 din 24 iunie 2015 şi modificată prin HeL nr. 87 din 19 mai
2016, solicită ajustarea tarifelor prin adresa 9180 din 19.07.2017 şi Înregistrată la Primăria
municipiului Botoşani CUIIr. 17001 din 20.07.2017, motivat de faptul că salariul minim brut garantat
lunar pentru un program complet de lucru a crescut de la 800.DO lei existent În luna mai 20 I3, când a
fost ultima negociere. Ia 1450,00 lei În luna februarie 20 I 7.
Societatea comercială a anexat fiselc de modificare a tarifelor conform anexei nr. 2 la
normele metodologice aprobate conform Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 2007
precum şi memoriul tehnica-economic justificativ aferent tarifelor.
Având În vedere cele prezentate iniţiez spre dezbatere proiectul de hotărâre in forma
prezentată
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