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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA NR. 66

din 29 septembrie 2011
 
pentru completarea punctului 14 din anexa nr.7 la contractul nr.1458/26.01.2006 aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului

Câmpulung Moldovenesc nr. 86/30.06.2005
 

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 septembrie 2011;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15111/09.09.2011 ;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 15112/09.09.2011;
- Raportul Serviciului Poliţia locală – Compartiment mediu, înregistrat la nr. 15113/09.09.2011;
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 1458/26.01.2006;
- Adresa S.C. „Florconstruct” S.R.L. Suceava nr.453/08.08.2011;
În conformitate cu prevederile art.8 alin (2) lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificate şi

completate prin O.U.G. nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin (6) lit. a) pct. 14 şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE :
 

Art.1. Punctul 14 din anexa nr.7 la contractul nr. 1458/26.01.2006 aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 86/30.06.2005 se completează şi va avea următorul cuprins:

„14-Colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile, transportul şi sortarea acestora – persoane
fizice”

Art.2. Se aprobă tariful la colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv a celor de ambalaje şi a fracţiei biodegradabile, transportul şi sortarea
acestora – persoane fizice, majorat cu un coeficient de 1,25, începând cu data de 01.09.2011.

Art.3.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Cristian Cuciurean

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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