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   HOTĂRÂRE  NR.82 
privind aprobarea valorii taxelor aferente serviciului de colectare şi transport pentru deşeurile 

municipale generate pe raza oraşului Costeşti începând cu data de 01.01.2019 

 
 
 
 

Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în data                         
de 21.12.2018 ; 
         Având în vedere: 

 Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul oraşului Costeşti, judeţul Argeş, 
înregistrată sub nr.30810/14.12.2018; 

 Referatul nr.30549/12.12.2018, întocmit de domnişoara Telescu Corina, consilier în cadrul 
Compartimentului protecţia mediului,  

 prevederile OUG nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deseurilor; 

 prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje; 

 prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea A.G.A. a A.D.I. Servsal Arges nr.1/26.07.2018,  

 Prevederile art.36, alin.(2), lit.”d”, coroborat cu alin.(6) lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
În temeiul dispoziţiilor art.45 (2) coroborate cu art.115 alin.(1), lit.”b”, alin. (3), (5), (6), (7) din 

Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

                                       
 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1.Se ia act de Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.1 din data de 26.07.2018,                     
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş. 

Art.2.(1)Începând cu data de 01.01.2019, se stabileşte taxa colectare din poartă în poartă 
aferentă serviciului de colectare şi transport pentru deşeurile municipale generate pe raza oraşului 
Costeşti, pentru fiecare locuitor, în cuantum de 8 lei/persoană/lună, atât în mediul urban, cât şi în 
mediul rural. 

         (2)Începând cu data de 01.01.2019, se stabileşte modalitatea de colectare pentru operator, 
din poartă în poartă, a deşeurilor municipale, pe toată raza oraşului Costeşti, atât în mediul urban, cât 
şi în mediul rural. 

Art.3.Se împuterniceşte domnul Ing.BAICEA ION, Primarul oraşului Costeşti să întocmească şi 
să semneze actul adiţional la contractul nr.718 din data de 21.09.2016, încheiat între UAT Oraşul 
Costeşti şi operatorul de salubritate regional SC Financiar Urban SRL. 
       Art.4. Primarul oraşului Costeşti prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
       Art.5.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului către: 
     -Instituţia Prefectului Argeş; 
     -Primarul oraşului Costeşti; 
     -Compartimentul protecţia mediului; 
     -SC Financiar Urban S.R.L. 
                                                      Dată astăzi:21.12.2018 
                                                                                             contrasemnează secretar oraş, 
                                                                                                            Chiriţă Iuliana 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
         STANCU GHEORGHE 

 


