
HCL nr. 86/2009

h86_2009.html[15/12/2018, 01:03:52]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 86
din 30 iulie 2009

 
privind aprobarea depozitării, pe perioadă determinată, a deşeurilor menajere

ale unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, la depozitul Hurghiş – Câmpulung Moldovenesc
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa  ordinară din 30 iulie 2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 13402/29.07.2009;
- Raportul Compartimentului ecologie urbană, înregistrat la nr. 13403 din 29 iulie 2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Solicitările privind depozitarea deşeurilor menajere pe perioadă determinată, transmise de următoarele unităţi administrativ teritoriale:

comunele Cârlibaba, Şaru Dornei, Izvoarele Sucevei, Poiana Stampei, Coşna, Dorna Candreni şi Dorna Arini;
- Prevederile art.6 alin.(1) lit. k) şi l) din Legea nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. c) şi f),  art.45 alin.(3)  şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1.Începând  cu data de 1.08.2009 se aprobă depozitarea deşeurilor menajere, la depozitul Hurghiş-Câmpulung Moldovenesc, pentru

următoarele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava: comunele Cârlibaba, Şaru Dornei, Izvoarele Sucevei, Poiana Stampei, Coşna, Dorna
Candreni şi Dorna Arini.

Art.2 Depozitarea deşeurilor menajere se  efectuează până la închiderea depozitului de deşeuri Hurghiş, respectiv până la data de
16.07.2011.

Art.3. Preţul de depozitare (nivelare, compactare depozit) şi întreţinere căi de acces, se stabileşte în cuantum de 7,87 lei/mc, fără TVA,
din care  3 lei/mc, fără TVA, constituie fond închidere depozit deşeuri.

Art.4. Operatorul S.C. FLORCONSTRUCT SRL Suceava – Agenţia Câmpulung Moldovenesc va încheia contracte, având ca obiect
depozitarea deşeurilor menajere la depozitul Hurghiş, cu unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1.

În cazul localităţilor cu care există asemenea contracte, se vor încheia acte adiţionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică operatorului S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. Suceava - Agenţia Câmpulung Moldovenesc şi unităţilor 

administrativ-teritoriale prevăzute la art.1.
Art.6 Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Giosan Teodor

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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