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JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI 

H O T Ă R Â RE A Nr. f-3 

Privitoare la: "Aprobarea tarifului de salubrizare de 8,60 lei/luna/persoana 
fizica si 78,16 leilmc persoana juridica" 

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 
26.10.2017, la care participă un nr.15 de consilieri din totalul de: 15 din câţi este 
constituit, 
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Văzând că prin H.C.L.nr.64/28.09.2017 domnul consilierlocafDumlţrescu 
Gheorghe fost ales preşedinte de şedinţă, : · .· · \ '·:Î~ 

j ,'' 1 ft 

. . i/ / 

Luând în discuţie expunerea de motive prezentată<de d~111.Ph,l.Schell 
Robert-primarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisilor efe· specialitate, 
raportul de avizare al secretarului orasului Brezoi, precum şi raportul de 
specialitate nr. 6765/19.10.2017 întocmit de Compartimentul Protecţia Mediului 
si Spatii Verzi, prin care se propune aprobarea tarifului de salubrizare de 8,60 
lei/luna/persoana fizica si 78,16 lei/mc persoana juridica. 

Avand in vedere solicitarea nr. 4483/09.10.2017, inregistrata cu nr. 
6665/16.10.2017 a S.C. Urban S.A. - Sucursala Rm. Valcea, prin care sunt 
propuse noile tarife, privind taxa de salubrizare, pentru orasul Brezoi , 

A vand in vedere Contractul de De legare a Gestiunii Serviciului de 
Salubrizare a Orasului Brezoi prin concesiune cu numarul 401111.12.2009 
incheiat intre Consiliul Local Brezoi si SC URBAN SA Rm. Val cea. 

In conformitate cu prevederile art.9 alin.(l) lit.g din Legea serviciului de 
salubrizare a locali tatilor nr.1 O 112006, republicata, 

În temeiul art.36, alin. (9) şi art. 45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un nr. de 9 voturi "pentru" si 6 voturi "impotriva". 

Adoptă următoarea 



HOTARARE: 

Art.1 :Se aproba taxa de salubrizare de 8,60 lei/luna/persoana fizica si 78,16 
lei/mc persoana juridica, cu TV A , incepand cu data de O 1.1 O .2017. 

Art.2:Primarul oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3: Prezenta hotărâre se va afisa pe pagina web primariabrezoi.ro si la 
sediul Primariei Brezoi, se va comunica astfel : 

- Instituţiei Prefectului ; 
-Primarului oraşului Brezoi ; 
- S.C. "Urban"S.A.,Sucursala Rm.Valcea. 

Brezoi la 26 octombrie 20 1 7 

Contrasemneaza pentru legalitatE 
Secretar, 

Sandu Nicolae 


