
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
privind adoptarea unor  măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei Bahna, 

judeţul Neamţ 
 
               Consiliul  Local al  comunei Bahna, judeţul  Neamţ, intrunit in sedinta ordinara din 26.09.2019 
        Având  în vedere : 

 H.C.L. nr.  55/2019  privind modificarea HCL nr. 21 din 23.03.2019 privind atribuirea și încheierea 
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, 
din Zona 2, județul Neamț 

 prevederile art. 8, alin (3), lit. k, art. 10, alin (5) din Legea serviciilor comunitare  de utilități publice nr. 
51/2006  republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art. 6, alin (1), lit. k, art. 8, alin (1) , art.9, alin (1), lit.c) și ale art. 20 , alin. (2), lit. d) din Legea 
nr. 101/2006 a serviciului  de salubrizare a localității , republicată ; 

 prevederile Contractului  de  Delegare  prin concesiune  a gestiunii unor activități componente ale  
serviciului  de salubrizare a unităților administrativ- teritoriale membre ale Asociației de  Dezvoltare  
Intercomunitară ,,ECONEAMȚ ,, din zona 2, județul Neamț,   

 Prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Neamţ; 
          În temeiul art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215/2001  R   a administraţiei   publice  ăeii locale, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 
   
                                                         HOTĂRĂŞTE 
 
    Art. 1.Începând cu data de 01.08.2019. se modifică modul de colectare a taxelor de salubrizare pentru comuna 
Bahna, după cum urmează: 

 Taxă de 80,00 lei /an –pentru toate gospodăriile compuse din 2 sau mai multe persoane; 
 Taxă de 40,00 lei/an  -pentru toate gospodăriile cu una persoană; 
 Taxă de 40,00 lei/an  -pentru toate gospodăriile nelocuite sau locuite temporar; 
 Taxă  de 700,00lei/an –pentru toţi utilizatorii non-casnici (pentru fiecare punct lucru) 

     Art.2- Primarul comunei prin aparatele de specialitate  va duce la indeplinire prevederile ce decurg din prezenta 
hotărâre și va lua măsurile necesare în vederea asigurării serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul comunei  cu 
respectarea actelor normative anterior adoptate de către consiliul local în ceea ce privește implementarea 
proiectului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Neamț.             
    Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 L.S. CIOBANU MIHAI   
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