
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la:  tariful pentru ridicarea resturilor vegetale din gospodăriile 

cetăţenilor oraşului Balş, de către operatorul de salubrizare 

Având in vedere: 

       - Raportul nr.8759/29.09.2014 al Secretarului Primăriei oraşului Balş; 
       - Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor , republicată în 2014  
        - Prevederile H.G. Nr. 433 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare 
si funcţionare a serviciilor de salubrizare. 
In temeiul art. 36 alin. (2) d lit. d ) coroborat cu alin. (6) lit.a) ptc.14 si art. 45 alin (6) din Legea nr. 215 /2001, 
privind administraţia publica locala republicata ,cu modificările si completările ulterioare , 
       -Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
        -Raportul nr. 214/29.09.2014 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, 
        În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) şi art. 45  alin (6) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
             

   CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
                      Art. 1 . Se aprobă tariful de 20 lei anual  pentru persoanele fizice si juridice care doresc ridicarea 
resturilor vegetale (buruieni, tulpini de plante, rumeguş , aşchii de lemn ,resturi provenite de la toaletarea 
pomilor si a vitei de vie) rezultate din curatarea grădinilor si curţilor , tarif care va fi plătit către operatorul de 
salubrizare  . Suma respectiva include T.V.A. 
                     Art. 2 . Ridicarea resturilor menajere se va face pe tot parcursul anului, cand e cazul, simultan cu 
ridicarea gunoiului menajer, in zilele stabilite de operatorul de salubritate. 
                     Art. 3. Tariful pentru ridicarea resturilor vegetale si tariful pentru ridicarea gunoiului menajer sunt 
distincte. 
                     Art. 4. Prezenta hotarare se va comunica primarului oraşului Bals , operatorului de salubritate de 
pe raza oraşului Bals si Instituţiei Prefecturii judeţului Olt.                                                  
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                                                                         Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
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Nr.90 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) 
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