
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA FADES 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE NR.6 
privind stabilirea tarifelor pentru colectarea deşeurilor menajere si pentru 

utilizarea apei menajere de la conducta de alimentare a comunei, pentru abonaţii 
persoane fizice si juridice 

Consiliul local al comunei Pades, judeţul Gorj, 
Având in vedere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate ; 
- Adresa nr. 529/2019 înaintata de către administratorul SC PADES UTIL SRL ; 
- Actul adiţional nr. 7/14.12.2018 la Contractul de prestări servicii nr. 470/03.04.2014 

încheiat intre SC PADES UTIL SRL si POLARIS MEDIU SRL. 
- HCL nr. 4/2011 privind înfiinţarea SC PADES UTIL SRL; 
- HCL nr. 27/2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 4/2011; 
- Prevederile art.6, art. 8, art. 26 din Legea 101/2006 - serviciile de salubrizare a 

localitatilor; 
- Prevederile Legii nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului. 
- Prevederile Legii nr. 30/1990 privind societatile comerciale , «republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare ; 
- Prevederile Legii 227/2015- Codul Fiscal ; 

In temeiul art. 36 alin.l si alin. 2 lit.d, art. 45(1), art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare, 

Art. 1. Se stabileste taxa de 3 lei/luna/ persoana din cadrul gospodăriilor populaţiei din 
comuna Pades, judeţul Gorj, suma ce reprezintă contravaloarea activitatii desfasurate de către 
serviciul de salubrizare in vederea colectării si depozitarii gunoaielor menajere de pe raza comunei. 

Art. 2. Se stabileste taxa salubrizare pentru persoanele juridice astfel: 
- 25 lei/luna/punct lucru societati care genereaza deşeuri sub 0,5 tone. 

100 lei/luna/punct lucru societati care genereaza deşeuri peste 0,5 tone. 
Art.3. Se stabileste taxa pentru utilizarea apei menajere in cunatum de 100 lei/an pentru 

persoane fizice si juridice. 
Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către administratorul 

SC PADES UTIL SRL, 
Art.5. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Pades, Institutiei Prefectului-

judetul Gorj si administratorului SC PADES UTIL SRL. 

HOTĂRĂŞTE: 

PRESEDINTŞ'SEDINTA'-' ' 
POPESCU VIOREL 

Nr. 6/22.01.2019 C ONTR A S EMN F. A ZA 
SECRETAR COMUNA, Adoptata cu un număr de 8 voturi 

pentru din totalul de 12 consilieri 
in funcţie. 


