ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

Privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii cu utilaje aflate in
proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi si privind stabilirea taxei de depozitare a
gunoiului de grajd in cadrul Platformei de depozitare al gunoiului de grajd din comuna
Fratautii Noi, județul Suceava
Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Frătăuții Noi nr. 8740 din
04.10.2016;
- Raportul compaertimentului de specialitate nr. 8471 din 04 .10. 2016;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.____ din 24.11.2016;
- Prevederile Legii nr. 227/2015/ privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile Legea 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. "d" şi art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea de servicii cu utilajele
achiziționate în cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu nutrienţi”, astfel:
- Tractor cu remorcă : 80 lei/ora de funcționare si 15 lei/ora de staționare;
- Tractor cu mașină de împrăștiat gunoi:
- 40 lei/ora de funcționare pentru cursele între 0 și 1 km;
- 80 lei/ora de funcționare pentru cursele între 1 și 5 km;
- Tractor cu vidanjă :100 lei/cursă;
- Încărcător frontal : 80 lei/ora de funcționare si 15 lei/ora de staționare;
Art. 2 Se aprobă depozitarea gunoiului de grajd, pe suprafața Platformei de management a
gunoiului de grajd, construită în cadrul proiectului “Controlul integrat al poluării cu nutrienți”, cu
titlu gratuit de către toți cetațenii comunei Frătăuții Noi, urmând ca cei care își transportă cu
mijloacele proprii gunoiul de grajd pană la locația platformei, să poată incheia un contract de
depozitare care sa ateste acest lucru.
Art3 Primarul comunei Frătăuții Noi şi compartimentul financiar contabil vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Secretarul comunei Frătăuții Noi va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.
Președinte de ședință,
Consilier,

George OLARI
Frătăuţii Noi, 24.11.2016
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Contrasemnează pentru legalitate,
secretar,

Oltea-Rodica MOISUC

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
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E X P U N E R E D E M O T I V E,
Nr.8740 din 04.10.2016

Privind proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor pentru prestarea
de servicii cu utilajele aflate în proprietatea Primăriei comunei Frătăuții Noi
Având în vedere Convenţia de colaborare încheiată între Ministerul Mediului,
Unitatea de Management al Proiectului “Control Integrat al Poluării cu Nutrienţi” şi Consiliul
Local Frătăuții Noi referitor la implementarea comună a Proiectului privind “Controlul
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, anexată la HCL nr.48 din 23.10.2014;
Luând în considerare

faptul că, în cadrul

acestui proiect, au fost achiziționate

următoarele utilaje :
- ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL JCB- 407 cu capacitate de ridicare de 2000 kg,
- TRACTOR MARCA JOHN DEERE 506E cu tracțiune integrală ,
- 2 REMORCI MARCA REPO AGRI AA1 cu 2 axe, amenajate transportului rutier,
cu sarcina utilă de 5000 kg,
- CISTERNĂ VIDANJĂ VFW5000 STAR tractată si acționată de tractor cu o
capacitate utilă de 5000 kg,
- MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT GUNOI MARCA REMBI BV 60 echipat cu
împrăstietor cu tobă de marunțire de capacitate 5000 kg;
A apărut oportunitatea, semnalată de cererile cetațenilor comunei, de a închiria aceste
utilaje cetatenilor comunei, în vederea executarilor diferitelor lucrări privitoare la dejecțiile
animaliere și nu numai.
Drept urmare, în temeiul art. 45 alin. (6), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun consiliului local
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
PRIMAR,
Ștreangă Gheorghe

