
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

CRISTIORU DE JOS 

 

 
HOTARAREA NR. 19 

                                             Din 21 februarie 2020 

 
privind aprobarea valorii contribuţiei pentru economia circulară, pentru 

beneficiarii serviciului de salubrizare a comunei Cristioru de Jos, 

 

 

Consiliul local al comunei Cristioru de Jos,judetul Bihor intrunit in 

sedinta ordinara in data de 21 februarie 2020 , 

Avand in vedere : 

 proiectul de hotarare privind aprobarea valorii contribuţiei pentru  

economia circulară, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a comunei 

Cristioru de Jos inititat de primarul comunei Cristioru de Jos , insotit de   

referatul de aprobare inregistrat sub  nr .3636 din  31.12.2019;    

 raportul de specialitate al Compartimentului pentru Protectia  

Mediului si Protectie Civila din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei Cristioru de Jos. Inregistrat sub nr.  3635 din   31.12.2019 ;     

 solicitarea inregistrata sub nr 1655 din 31.12 .2018 a  SC Solceta  

SA Stei in calitatea lor de operator de salubrizare pe raza comunei Cristioru de 

Jos, potrivit contractului nr. 3478.10.12.2019, privind  delegarea gestiunii 

serviciului de salubrizare; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Art. 2, art.4(3), (5) ,art.6 alin(1) lit.k),l) art.8, art. 12(1) lit.b) din 

Legea nr. 101/2006 -Legea serviciului de salubrizare a localitătilor,republicata  

cu modificările si completările ulterioare  

- Art. 9 lit.c)  OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu,cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

- art. 17. alin 1 din Legea nr 211/2011, privind regimul deșeurilor  

modificată și completată de OUG nr 74/2018; 

- Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 

publica , republicata, cu completarile si modificarile ulterioare ; 

În temeiul art.129 alin (1),(2) lit d) ,alin (7) lit (n),art 139 alin(3),lit 

c),art 196 alin (1) lit a) din OUG  nr .57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

CRISTIORU DE JOS 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. începând cu data adoptarii prezentei, se aprobă valoarea 

contribuţiei pentru economia circulară, la nivelul comunei Cristioru de Jos, 

după cum urmează: 



 

- pentru agenţi economici – 13,30 lei/mc; 

- pentru persoane fizice – 0,80 lei/persoană/lună cu TVA; 

 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - judetul 

Bihor,    Primarului comunei Cristioru de Jos,      SC.Solceta  SA Stei , 

Compartimentul  protectia mediului si protectie civila ,   si se aduce la 

cunostintă publică prin afisare pe site-ul si la avizierul primariei  comunei 

Cristioru de Jos. 

 

 

 

 

 

     

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                                

CONSILIER LOCAL ,                                          CONTRASEMNEAZA,                                      

Danut-Petru MICULA                                              Secretar general , 

                             Doina  STAN 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ex.6 


