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H O T A R A R E 

privind aprobarea unor taxe speciale de salubritate datorate de persoanele 
juridice care isi desfasoara activitatea pe raza orasului Nehoiu. 

Consiliul local al orasului Nehoiu, judetul Buzau 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului orasului Nehoiu inregistrata cu nr. 

11200/24.10.2013; 
- raportul nr. 11199/24.10.2013 al biroului de specialitate din cadrul aparatului 

propriu al primarului orasului Nehoiu; 
- raportul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. i) si art 42 din Legea 51/2006 - legea serviciilor 

comunitare de utilitate publica precum si dispozitiile Legii nr. 101/2006 - legea 
serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- dispozitiile OUG nr. 125/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinul nr. 112/2007 al Presedintelui ANRSC privind abrobarea 
Contracrului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare al localitatilor. 

- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a), pet. 14 din Legea nr. 215/2001 
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

H O T A R A S T E : 

. 1. Se aproba taxa speciala de salubritate in cuantum de 75,00 lei/mc, fara TV A, 
datorata de persoanele juridice care isi desfasoara activitatea pe raza orasului 
Nehoiu, pentru colectarea, transportul si depozitarea la rampa ecologica a 
deseurilor solide. 

Taxa de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor din 
constructii este de 170 lei/mc, fara TVA. 

Contractul-cadru de prestare a serviciilor de salubrizare care se VE 
operatorul licentiat si autorizat cu fiecare utilizator/beneficiar estê  
Ordinul nr. 112/2007 al Presedintelui ANRSC. 



Art. 3. Secretarul orasului Nehoiu, prin compartimentul „Registratura-Secretariat" va 
afisa prezenta hotarare pentru aducere la cunostinta publica si o va comunica 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 17 voturi „pentru", - voturi „impotriva", -
„abtineri"din totalul de 17 consilieri in functie prezenti. 


