
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

ORASUL BOCSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea la plata din bugetul local a unei subventii pentru acoperirea costurilor de
operare generate de depozitarea/eliminarea deseurilor menajere provenite din orasul Bocsa

Consiliul Local Bocsa intrunit in sedinta de indata,
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, rapoartele compartimentelor de resort din

cadrul aparatului propriu,
In temeiul prevederilor art. 67, alin. (1), lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice

locale, cu modificarile $i completarile ulterioare,
Vazand prevederile art. 25 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a [ocalitatilor,

republicata, cu modificarile $i cornpletarile ulterioare,
Vazand prevederile din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare si utilitati publice, cu

modificarile $i cornpletarile ulterioare,
Tinand seama de Nota de fundamentare nr. 346/24.02.2016 a Serviciului Public de Gospodarie

Comunala Bocsa,
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d) $i alin.(6) lit. a), pet. 14 coroborate cu prevederile art.

45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare,
HOTARASTE

Art. 1. Se aproba acordarea catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala Bocsa, a unei
subventii de la bugetul local pentru acoperirea costurilor de operare generate de depozitareaieliminarea
deseurilor menajere provenite din orasul Bocsa in suma de 99,05 lei/to deseu menajer.

Art. 2. (1) Subventia prevazuta la art.1 se va acorda lunar in cuantum de 29.715 lei pentru 0

cantitate maxima de 300 to deseuri municipale depozitate/eliminate.
(2) Subventia lunara prevazuta la alin. (1) se va acorda pana la implementarea proiectului "Sistem

Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Caras - Severin" , dar nu mai tarziu de 31.12.2016.
(3) Cantitatea de 300 to/luna deseuri municipale este estimata, urmand ca Serviciul Public de

Gospodarie Comunala sa depuna lunar la Serviciul Economic documente justificative cu cantitatea de
deseuri efectiv depozitata/eliminata, urmand ca pana la 31.12.2016 sa se regularizeze sumele acordate ca
subventie, diferenta urmand a fi restituita la bugetullocal.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Economic din
aparatul de specialitate al Primarului si Serviciul Public de Gospodarie Cornunala Bocsa.

Art. 4. Secretarul orasului Bocsa va comunica prezenta hotarare in eel mult 10 zile de la adoptare
primarului orasului Bocsa, Institutiei Prefectului Judetului Cara~-Severin, Serviciului Economic din aparatul
de specialitate al Primarului si Serviciului Public de Gospodarie Comunala Bocsa.
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