
 

ROMANIA 
JUDEŢUL  BIHOR 

COMUNA  ROSIORI 
CONSILIUL  LOCAL 

  
                                           H O T Ă R Â R E A  Nr.79 
                                               din 08. 09. 2020 

privind aprobarea  instituirii pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubrizare fundamentată de ADI 
ECOLECT  GROUP BIHOR pentru Zona 6 – rural. 

Având în vedere: 

     - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și raportul compartimentului de specialitate cu privire la 
instituirea pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubrizare fundamentată de ADI ECOLECT  GROUP BIHOR 
pentru Zona 6 – rural 

 - Prevederile înscrise în art. 26, alin. 1, lit. a) și b) din Legea 101/2006, republicată privind serviciului de 
salubrizare a localităților cu modificare și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ,,K,, din Legea nr. 101/2006- a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, modificată și completată; 
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și 
completată 
- Hotărârea Consiliului Local Rosiori  nr..53 din 27. 05. 2020 privind aprobarea modului de plată a 
serviciului de salubrizare a comunei ROSIORI; 
- Fundamentarea taxei pentru serviciul public de salubrizare pentru Zona 6 – rural transmisă de ADI Ecolect 
Group prin adresa nr. 1084/11.08.2020; 
În baza art. 129 alin. (2) lit. ,,b,, alin. (7) lit. n și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, 
 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 

adoptă prezenta Hotărâre 
 
     Art.1: Se aprobă instituirea pe teritoriul comunei Rosiori a taxei de salubrizare fundamentată de ADI ECOLECT  
GROUP BIHOR pentru Zona 6 – rural  
                 Mărimea taxei de salubrizare este:     - 5,06 lei pe persoană/luna fără TVA  
                                                                             - 6,02 lei pe persoană/luna cu TVA 
    Art.2:  Taxa de salubrizare instituită la art.1 se va impune și încasa de la persoanele având gospodării pe teritoriul 
comunei Roșiori și va  acoperii contravaloarea serviciului de salubrizare prestată de către SC AVE BIHOR SRL, 
câștigătoarea licitației organizate de  ADI ECOLECT  GROUP BIHOR pentru Zona 6. 
   Art.3:  Actualizarea/modificarea taxei de salubrizare se va putea efectua după o fundamentare temeinică a 
operatorului de salubrizare cu aprobarea Consiliului Local prin Hotărâre. 
  Art.4.Prezenta hotărâre urmează a fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul financiar – contabil al primăriei. 
   Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția 
Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil, ADI ECOLECT  GROUP BIHOR,  SC AVE BIHOR 
SRL, și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la 
pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și 
afișare la afișierul primăriei.                                                                                                                                                                                

    
 
 
 
 
   
   Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru” , 0  voturi „împotrivă”, 0  „ abţineri” din totalul de 13 consilieri în 

funcţie 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Annamaria 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


