ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRĂRE
nr.33 din 21 septembrie 2018 privind stabilirea taxei de compensare a cheltuielilor cu prestarea serviciului de
salubrizare în perioada 2014 – 2017
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului, domnul primar Tiberiu VINCU;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate al Consiliului Local al comunei Naidăş;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu
modificările şi completările ulterioare corroborate cu prevedrile Legii nr.101/2006 privind serviciile de
salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere că deabia în anul 2017 prin art.3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.17
din 9 martie 2017 privind aprobarea delegării S.C. ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L. a unor activităţi se
stabilește taxa specială pentru colectarea gunoiului menajer de la populație la o valoare de 80 lei/persoană/an,
anterior acestui an taxele speciale stabilite pentru colectarea gunoiului menajer de la populație nu asigurau suma
necesară pentru prestarea serviciului de salubrizare
În conformitate cu reglementările art.36 alin.4 lit.a, art.45, și art.115, alin.(1) lit.b, şi a art.123 alin.(2)
din Legea nr.215 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările
ulterioare coroborate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţa extraordinară adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se stabilește taxa de compensare a cheltuielilor cu prestarea serviciului de salubrizare în perioada
2014 – 2017 pentru colectarea gunoiului menajer de la populație la o valoare de 100 lei/persoană.
Art.2. – Se aprobă cheltuirea din bugetul local al comunei Naidăș a diferenței necesare acoperirii deficitului
rezultat în urma prestării serviciului de salubrizare în perioada 2014 – 2018.
Art.3. – Sumele necesare acoperirii deficitului rezultat în urma prestării serviciului de salubrizare pe raza
comunei Naidăș pentru colectarea gunoiului menajer de la populație vor fi prevăzute în bugetul local al comunei
Naidăș sau se va rectifica bugetul local, după caz, fără a depăși procentul maxim prevăzut de legislația în
vigoare
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Naidăș, Compartimentul de Contabilitate și Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de Lucru al
Primarului Comunei Naidăș.
Art.5. – Prezenta hotărâre nu modifică prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.17 din 9
martie 2017 privind aprobarea delegării S.C. ECOLOGICA ORAVIŢA S.R.L. a unor activităţi.
Art.6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice altă reglementare contrară se abrogă.
Art.7. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi 5 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Consiliul Județean Caraș-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Compartimentul de Contabilitatedin cadrul Aparatului de Lucru al Primarului Comunei Naidăș;
- Compartimentul de Impozite și taxedin cadrul Aparatului de Lucru al Primarului Comunei Naidăș.
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa extraordinară din data de 21
septembrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.34 din 21septembrie 2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei
Naidăş pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia”
Naidăş
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
Văzând expunerea de motive a iniţiatorului domnul primar, Vincu Tiberiu. raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Naidăş, Raportul
comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Naidăş;
Având în vedere prevederile art.4 alin.5 din Ordinul nr.4.619/2014 – privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioarecoroborate cu prevederile art.96
alin.2 lit.a din Legea nr.1/2011 – privind educaţia naţională;
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" si art.45,alin.(1), art.115, alin.(l) lit.'b" din Legea nr.215/2001
legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂREŞTE:
Art.1. – Se desemnează d-l Cornel PEREȘ – Consilier Local al comunei Naidăş pentru a face
parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Vasile Versavia” Naidăş în calitate de
reprezentant al Consiliului Local al comunei Naidăş
Art.2. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Şcoala Gimnazială „Vasile Versavia”;
- D-lui Cornel PEREȘ – Consilier Local al comunei Naidăş
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa extraordinară din data de 21
septembrie 2018, sistem de vot liber, cu un număr de 7 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi
,,împotrivă”.

