
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI PIETRARI

HOTARAREA NR. 8

privind :actualizarea redeventei pentru spatiile medicate concesionate potrivit HG
nr.884/2004 si a chiriei pentru spatiut cu destinatie de (armacie din Dispensarul

Medical Pietrari.

Consiliul Local al comunei Pietrari intrunit in sedinta publica ordinara, astazi 31
ianuarie 2017 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11 cati sunt in
functie;

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnisoara Ceprazaru Irina Elena aleasa
presedinte de sedinta pe trei luni, potrivit hotararii Consiliului local Pietrari cu nr. 30 din
29 decembrie 2016;

Avand in vedere:

-expunerea de motive a Primarului comunei Pietrari inregistrata sub
nr.280120.01.2017;

-raportul nr.281 din 20 ianuarie 2017 al compartimentului de achizitii publice
privind:" Actualizarea redeventei pentru spatiile din Dispensarul Medical Pietrari cu
destinatie de cabinete medicale concesionate potrivit prevederilor HGR 88412004" si a
spatiului inchiriat pentru farmacie.;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ~i al
secretarului comunei;

-contractele de concesiune incheiate intre Consiliul Local Pietrari si cabinetele
medicale care functioneaza in spatiile din dispensarul medical Pietrari si contractul de
inchiriere;

In conformitate cu prevederile:
- artA alin.3 din HGR 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia

de cabinete medicale actualizata;
- art.36, alin.2, litera "c" coroborat cu alin.5 lit "a" din Legea nr.215/2001

privind Administratia Publica Locala republicata si actualizata ;
Prin vot deschis cu 10 voturi pentru din 11;
In temeiul prevederilor artA5 alin.(3) din Legea nr.215/200 1 privind

Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Pietrari adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.I. Se stabileste cuantumul redeventei de 2,50 eur/m.p.lan pentru spatiile
medicale concesionate in temeiul HG nr.884/2004 cu destinatie de cabinete medicale, pe
anu12017.

Art.2. Se stabilieste actualizarea chiriei pentru spatiul farmaceutic din cadrul
Dispensarului Medical de 5 eur/m.p.lluna pentru anu12017.
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Art.3. Plata se va face in doua transe pe an, respectiv: pana la 31 martie si pana
30 septembrie.

Art.4.Redeventa si chiria obtinuta constituie venit la bugetul local al comunei
Pietrari

Art.5. Secretarul comunei Pietrari va comunica prezenta hotarare:
Primarului comunei Pietrari;
Cabinetelor medicale individuale din dispensar pentru inforrnare ;
S.C. Dover SRL in vederea actualizarii chiriei pentru spatiul farmaceutic;
Institutiei Prefectului - Judetul Valcea pentru verificarea legalitatii.

PRESED~ DE j)EDINT A,
CEPRAZARUJIUNA ELENA

CONTRASEMNEAZA,
,SECREyAjt,

MOHORA GHE0RGHE
PIETRARI 31 IANUARIE'201l

2



JUDETUL VALCEA
COMUNA PIETRARI
CONSILIUL LOCAL

HOT A.RAREANR. 9

PRIVITOR LA : ajustarea tarifului la serviciile publice de salubrizare prestate
populatiei din Comuna Pietrari, judetul Valcea de catre S.c. Urban SA

Consiliul local al comunei Pietrari intrunit in sedinta ordinara din data de 31
ianuarie 2017 la care participa un numar de 11 consilieri din 11 cati sunt in functie;

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnisoara Ceprazaru Irina Elena aleasa
presedinte de sedinta pe trei luni, potrivit hotararii Consiliului local Pietrari cu nr. 30 din
29 decembrie 2016;

Avand In vedere:

- Expunerea de motive a Primarului nr. 274/20.01,2017, privind ajustarea tarifului
la serviciile publice de salubrizare prestate populatiei din Comuna Pietrari, judetul Valcea
de catre s.c. Urban SA

-Memoriul judtificativ al S.c. URBAN S.A, nr. 52/05.0 l.20 17, inregistrat la Prirnaria
comunei Pietrari cu nr. 73/06.01.2017 cu privire la ajustarea tarifului la serviciile publice de
salubrizare prestate populatiei din Comuna Pietrari, judetul Va1cea de catre S.C. Urban
SA

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

Tinand cont de avizul pentru legalitatea proiectului de hotarare al secretarului
comunei ;

In conformitate cu prevederile :
-Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

- art. 6 alin.(1), lit. "k", art. 7 alin.(2) si art. 26 alin.(4) din Legea nr. 10112006
privind Serviciul de salubrizare a localitatilor nr.l0l/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare,

- art. 7 din Ordinul ANRSC nr. 10912007 privind ajustarea sau modificarea
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a Iocalitatilor

-art.36 alin.l si alin. 2 lit.d si alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare

-Ordinul 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-Cadru al serviciului de
salubrizare allocalitatilor,

- art.36 alin. (2) lit. «.c » si lit. « d » si alin.6 lit. «a» pct.14 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare

-prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si cornpletarile ulterioare,

-art. 6 alin.(2) din legea nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala;
Prin vat deschis cu 11 voturi pentru ;
In temeiul artA5 alin. 2 lit. «.c » din Legea nr.215/200 1 privind administratia

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Consiliul Local al
comunei Pietrari adopta prezenta



HOTARARE:

Art.1. - Se aproba ajustarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat
populatiei din cornuna Pietrari de catre S.C. URBAN S.A. Rm. Valcea, la 8,15 lei de
persoana pe luna, fara T.V.A.

Art.2. - Pe data adoptarii prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare
existente in hotarari ale consiliului local care reglementeaza tariful pentru serviciul public
de salubrizare .

Art.3. Primarul va lua masurile necesare aducerii la indeplinire a prezentei
hotarari.

Art.4. -Impotriva prezentei hotarari persoanele interesate pot face contestatie in
terrnen de 15 zile de la afisare.

- Contestatiile se depun la registratura primariei .
Art.5. -(1)-Prezenta hotarare se va cornunica de catre secretarul comunei:
-Prirnarul ui,
-S.C. URBAN S .A
-Institutiei Prefectului - Judetului Valcea in vederea rexercitarii controlului cu

privire la legalitate.
-(2)- Se va face publica prin afisare la sediul Consiliului local Pietrari.

DINTA,
A ELENA

CONTRASEMNEAZA,
,SECRETAR.

MOHORA GHEQ:I(GHr,
PIETRARl 31 IANUARlE'1Q17


