ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.58
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul art.2, alin. (1), punctul 2 din HCLOM
nr.4/09.01.2017

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară, la data de
30.03.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 285/24.03.2017 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: nota internă (sesizarea) nr.4272/16.03.2017 a Direcţiei juridice, referatul
nr.4307/17.03.2017 a Comisiei de analiză a tarifelor operatorului de salubrizare, Hotărârea Consiliului
Local al oraşului Ocna Mureş nr.4/09.01.2017 şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
art.25 şi urm. din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 7 din Ordinul 109/2007 al Preşedintelui ANRSC, a
tarifului pentru precolectare, colectare şi transportul deşeurilor de la persoane fizice şi asociaţii de
proprietari şi de la agenţi economici şi instituţii, Ordinul ANRSC nr. 82/2015- privind aprobarea
Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare al localitaților, Legea nr. 384/2013- privind
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, H.G.R nr. 349/21.04.2005 privind
depozitarea deşeurilor, Hotărârile adoptate de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş
nr.155/30.10.2008 privind forma de gestiune a serviciului public de salubrizare, nr.154/30.12.2010,
privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, nr.23/28.02.2011, privind
aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare a oraşului Ocna Mureş, Dispoziţia
primarului oraşului Ocna Mureş nr.3/14.01.2011 privind durata maximă a contractului de concesionare
a serviciului de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş și HCLOM nr. 148/16.07.2015 privind
modificarea
tarifelor pentru prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş,
HCLOM nr.158/2015 modificată prin HCLOM nr.167/2015.
În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul art.2, alin (1), punctul 2 din
HCLOM nr.4/09.01.2017, referitor la cuantumul taxei speciale de salubrizare percepută persoanelor
juridice fără contract, în sensul că se va trece suma de 180 lei, cum este corect, în loc de 40 lei, cum
greşit s-a inserat în cuprinsul hotărârii.
Art. 2. Împotriva prezentei hotărâri, persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute de
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul de Gospodarie Orăşenească;
- Direcţia economică;
- S.C. Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş - Punct de lucru Ocna Mureş.

Ocna Mureş, 30.03.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIHĂIESCU RADU CIPRIAN

GMA/GMA; EXPL.3; ANEXE.0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie:17; Prezenţi: 17; Voturi “pentru”: 17, voturi contra: 0, abțineri:0
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