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Comuna Nădrag                                                                                                                            
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 HOTARAREA nr. 47
                                                              din 31 august 2022

             Privind aprobarea actualizării  tarifelor pentru unele lucrări  efectuate  de către
Serviciul Public de Salubrizare şi Administrare a Domeniului Public  al Comunei Nădrag
( SPSADP), şi aprobarea efectuării unor lucrări necuprinse în caietul de sarcini al serviciului. 

              Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş;
              Având în vedere creşterea accentuată a preţurilor la combustibili şi piese de schimb 
din ultimul an, care are un impact negativ asupra funcţionării SPSADP Nădrag;
              Ţinând cont că  pe parcursul derulării activităţii s-a constatat că  în domeniul de
activitate  al  SPSADP  Nădrag este necesar a mai fi  incluse unele lucrări  necesare pentru
îndeplinirea rolului serviciului .
             Având în vedere referatul nr.1786 / 26.08.2022. al primarului comunei Nădrag –
iniţiator al proiectului de hotărâre;
              Având în vedere referatul  nr.1787 / 26.08.2022 al compartimentului de specialitate;
              Având în vedere avizul favorabil nr.1788 / 26.08.2022 al comisiei de specialitate a
Consiliului Local;
              Având în vedere prevederile  Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare
de utilităţi ublice, republicată.
              În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (7) lit.n) şi art. 139 alin. (1) din
OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.
              În temeiul art. 196 alin .(1) lit. a) din  OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE :

              Art. 1  Se aprobă actualizarea tarifelor pentru unele lucrări efectuate de către
SPSADP  Nădrag, după cum urmează:

a) Cosit manual cu motocositoare - 0,30 lei / mp.
b) Cosit mecanic cu tractorul din dotare -  20 lei/ 100 mp.
c) Împrăştiere material antiderapant - 45 lei/1000 mp.

            Art. 2 Se aprobă efectuarea de către personalul încadrat la  SPSADP  Nădrag, a  unor
lucrări necuprinse în caietul de sarcini al serviciului, după cum urmează:

a) Ierbicidare vegetaţie spontană de pe spaţiile verzi ale domeniului public al Comunei
Nădrag. Tariful pentru această lucrare este de   45 lei/1000 mp.

b) Defrişare  arbuşti,  curăţire  mărăcini,  spini  etc.  de  pe  spaţiile  verzi  ale  domeniului
public al Comunei Nădrag. Tariful pentru această lucrare este de   35 lei/100 mp.

            Art. 3  Prezenta Hotărâre completează în mod corespunzător punctul 6, tabelul 4,  al
Anexei nr. 5 la HCL Nădrag nr. 37/19.05.2020 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public
de salubrizare şi administrare a domeniului public al Comunei Nădrag.
            Art. 4   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru, fiind prezenti  toti  cei
11 membri ai consiliului local. 
             Art.  5  Prezenta hotărâre se comunică:
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş.
                 - Primarului comunei Nădrag.
                 - Serviciul Public Salubrizare şi Administrare Domeniul Public al Comunei Nădrag.
                 -  Afisare
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