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             HOT RÂREA NR. 59 
        din 29.06.2017              

privind aprobarea  modific rii unor tarife prev zute la art. 6 lit. e din Contractul de delegare a 
gestiunii  serviciul public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei încheiat cu  SC Salubris SA 

Slatina 
 

 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 29 
iunie 2017; 
 Având în vedere adresa nr. 335/20.06.2017 a SC Salubris SA Slatina,  Expunerea de motive nr. 
9156/2017 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de  specialitate nr. 9157/2017 al 
Administratorului public şi Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, 
finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local ; 
 În baza prevederilor Legii nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, 
Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, HCL nr. 115/2005, HCL nr. 
141/2005, HCL nr. 5/2009  şi ale art.36  alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 14  din Legea nr. 215/2001;  
 În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                     HOT R ŞTE: 
 Art.1. Începând cu data de 01.07.2017 se aprobă modificarea unor tarife prevăzute la art. 6 lit. e 
din Contractul de delegare a gestiunii  serviciul public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei încheiat cu  
SC Salubris SA Slatina, după cum urmează: 

- serviciul de m turat manual c i publice – 33,00 lei/1000 mp + TVA 
- serviciul de între inut manual carosabil – 16,60 lei/1000 mp + TVA 
- serviciul ras manual la rigol  – 0,4825 lei/mp + TVA. 

          Art.2. Se împuterniceşte primarul oraşului Şimleu Silvaniei să încheie şi să semneze Actul adiţional 
la contractul de delegare a gestiunii serviciul public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei încheiat  cu  
SC Salubris SA Slatina. 
      Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul ora ului imleu 
Silvaniei, Administratorul public, Direcţia Economică şi SC Salubris SA Slatina. 
       Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările i completările ulterioare.   
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                       - Primarul oraşului imleu Silvaniei; 
                       - Prefectul Judeţului Sălaj; 
                       - Direcţia Economică; 
                       - Administratorul public; 
                       - SC Salubris SA Slatina - Punctul de lucru Şimleu Silvaniei; 
                       - dosar hotărâri.  
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