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H O T Ă R Â R E A NR. 18
din 13.02.2020
Privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a
serviciului de salubrizareaferent proiectului „Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Galați”
__________________________________________________________________

Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 300/06.02.2020;
Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galați, întrunit în
sedința ordinară, în data de 13.02.2020;
Având in vedere :
- expunerea de motive prezentata de iniţiator, înregistrată sub nr.
301/06.02.2020;
- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr.
302/06.02.2020;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1- 3 ;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel
POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului
de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 –
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al
resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor
neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în
România;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederileart. 173, alin. (1), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a)
și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1),art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
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Art.1.Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a
serviciului de salubrizareaferent proiectului „Sistem de management integrat
al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 1, parte integrantă la
hotărâre.
Art. 2. În data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea
prevederilor din anexele 2 și 3 ale hotararârii Consiliului Local al comunei
Valea Mărului nr.15 din 31.01.2020.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECOSERV Galați.
Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Valea Mărului judeţul Galaţi.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija
secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la
cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro
Preşedinte de şedinţă,
Butunoi Ion
Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

