ROM ANI A
JUDETUL NEAMT
COMU N A D OBRENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT de H O T Ă R Â R E
privind aprobarea încheiereii Actului Aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii
publice de salubritate nr. 469 din 16.10.2017
Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ;
Având în vedere
- Actul aditonal transmis de SC Brantner Servicii Ecologice SRL
- prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.
211/2011privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje si ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu
privind taxa de mediu instituita;
- Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 79/22. 04.2021 privind aprobarea
majorarii tarifelor aferente activitatii de eliminare a deseurilor nepericuloase de la depozitul
de deseuri din Girov
- referatul de aprobare nr 2686/24.05.2021 a primarului comunei Dobreni;
În temeiul art. 129 – « Atributiile consiliului local » alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b) si
art. 196 – « Tipurile de acte administrative », alin. ( 1) din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ :
HOTĂRÂŞTE:
Art.1. Se aproba incheierea actului aditional privind majorarea tarifelor pentru
serviciile prestate de SC Brantner – Servicii Ecologice, incepand cu data de 04.05.2021
astfel :
- Colectat, transportat, depozitat deseuri menajere va fi de 433.10 lei/tona +TVA;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări şi cu semnarea actului aditional
se imputerniceste primarul comunei Dobreni.
Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre
autorităţilor si persoanelor interesate.
PRIMAR,
CRETU VASILICA

ROM ANI A
JUDETUL NEAMT
COMU N A D OBRENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂR ÂR EA
Nr. din 27.05.2021
privind aprobarea încheiereii Actului Aditional nr. 2 la contractul de
prestari servicii publice de salubritate nr.469 din 16.10.2017
Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ;
Având în vedere
- Actul aditonal transmis de SC Brantner Servicii Ecologice SRL
- prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.
211/2011privind regimul deseurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare
a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje si ale OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu
privind taxa de mediu instituita;
- Hotararea Consiliului Judetean Neamt nr. 79/22. 04.2021 privind aprobarea
majorarii tarifelor aferente activitatii de eliminare a deseurilor nepericuloase de la depozitul
de deseuri din Girov
- referatul de aprobare nr 2686/24.05.2021 a primarului comunei Dobreni;
În temeiul art. 129 – « Atributiile consiliului local » alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b) si
art. 196 – « Tipurile de acte administrative », alin. ( 1) din OUG nr 57/2019 privind Codul
Administrativ :
HOTĂRÂŞTE:
Art.1. Se aproba incheierea actului aditional privind majorarea tarifelor pentru
serviciile prestate de SC Brantner – Servicii Ecologice, incepand cu data de 04.05.2021
astfel :
- Colectat, transportat, depozitat deseuri menajere va fi de 433.10 lei/tona +TVA;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări şi cu semnarea actului aditional
se imputerniceste primarul comunei Dobreni.
Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre
autorităţilor si persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Chelmu Danut

Secretar,
Petrescu Sanda Daniela
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