ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MARGHITA

Hotărârea nr.14
Din 31.01.2008
- privind aprobarea concesionării în temeiul art. 25 alin. 2 din Legea 51/2006 legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice către SC Salubram SA Marghita a depozitului de deşeuri
în suprafaţă de 12315 mp. identificat prin nr. topo 1186 mp. înscris in CF 137 Ghenetea, teren
proprietatea municipiului Marghita şi a utilităţilor aparţinătoare acestuia
Având în vedere referatul nr. 408 din 22.01.2008 întocmit de dl Pop Dionisie , sef birou
administrare a domeniului public şi privat
- cererea nr. 249/14.01.2008 a SC Salubram SA Marghita prin care solicită aprobarea
concesiunii depozitului de deşeuri şi constituirea unui fond necesar pentru inchiderea acestuia la
termenul prevăzut.
- dispoziţiile art. 8 alin. 2 lit. d din Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice ; art. 12 alin. 1 din HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
- HCL nr. 135/2006 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului
Marghita
- HCL nr. 7/2003 privind amplasarea depozitului de deşeuri pe terenul identificat prin CF
137 Ghenetea
În baza art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată,
legea administraţiei publice locale
Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a 14 consilieri pentru, 1 abtinere din 15
consilieri prezenti
Hotărăşte:
Art. 1 Se aprobă concesionarea directă către operatorul de servicii de salubrizare SC
Salubram SA Marghita a depozitului de deşeuri în suprafaţă de 12,315 mp. şi a utilităţilor
apartinătoare, depozit identificat prin nr. topo 1186 mp. înscris in CF 137 Ghenetea, teren
proprietatea municipiului Marghita.
Art. 2 Concesionarea depozitului prevăzut la art. 1 se va face pe durata mentinerii delegării
serviciului de salubrizare la SC Salubram SA Marghita.
Art. 3 Se aprobă constituirea de către operatorul de servicii SC Salubram SA Marghita a
fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, prin aplicarea
procentului de 10% din tarifele de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor.
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