
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE NR. 4 
privind stabilirea taxei pentru colectarea si transportul gunoaielor menajere 
de la persoanele fizice si juridice din comuna Fades,judetrul Gorj,precum si 
pentru utilizarea apei din conducta de alimentare pe anul 2018. 

Consiliul local al comunei Fades,judeţul Gorj; 
Având in vedere: 

"Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-Adresa nr.187/19.12.2017 a SC Fades Util SRL; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate; 
-Prevederile art. 10 din Legea Nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utihtati 

publice; . . , . ... , , , • 
-Prevederile art. 6 aiin.3 din Legea Nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a 

localitatilor; 
-Prevederile Legii nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului; 
-Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Pades Nr. 19/24.09.2010 isi 

inceteaza aplicabilitatea. 
Prevederile art.36 alin.(2) iit."d"si alin.4, lit."c" din Legea Nr.215/2001 republicata. 
In temeiul art.45(l) si art.115 iit."b"din Legea Nr.215/2001 republicata privind 

administraţia publica locala, 

HOTĂRĂŞTE : 

Alt 1 Se stabileste taxa de 2,5 lei/luna/persoana din cadrul gospodăriilor populaţiei 
din comuna Pades,judeţul Gorj ,suma ce reprezinte contravaloarea activitatii desfasurate 
de către serviciul de salubrizare in vederea colectării si depozitarii gunoaielor menajere 

de pe raza comunei Pades. 
Art.2.Pentru persoanele juridice taxa este de: 

- 20 lei/luna/punct lucru societăţi care generează deşeuri sub 0,5 tone; 
- 50 lei/luna/punct lucru societăţi care generează deşeuri peste 0,5 tone; 

Art.S.Se stabileste taxa pentru utilizare apa dupa cum urmeaza: 
-persoane fizice si juridice 70 lei/an; ^ 
Art.2.Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către 

compartimentul de specialitate a! SC PADES UTIL SRL. 

PREŞEDINTE tf E ŞEDINŢĂ, 
LUCA ION 

Nr.4 din 29 ianuarie 2018 ' [ j r - " ) 
Adoptată cu un n u m ă r de 11 voturi Contrasemneaza^ 
pentru si 1 vot împotr ivă , din t o t a l u r ^ Secretar comuna, 
de 12 consilieri în funcţie. . ^ o r e g a Ileana 


