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CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI  

     AVIZ 

      din 25.05.2020 

 
                  la proiectul de decizie nr. _______ din ______ 06.2020 „Cu privire la punerea în aplicarea a 

taxei de salubrizare. 

 În conformitate cu Legea privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu 

modificările ulterioare;  Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul decizional, examinînd  Nota 

informativă  a Primarului com. Cărpineni dl Ion Cărpineanu” privind măsurile de optimizarea și 

eficientizare a managementului deșeurilor menajere Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și 

Amenajarea Teritoriului, avizează POZITIV  

și   propune Consiliului Local Cărpineni: Adoptarea proiectului de decizie nr. _____ din ______06. 2020 „Cu 

privire la punerea în aplicare a taxei pe salubrizare”. 

Concluzia Comisiei: 

- Taxa pe salubrizare în mărime de 8 lei/ persoană instituită prin decizia Consiliului Local 

nr.____din _________, este o măsură de sensibilizare a populației/locuitorilor comunei,  în 

privința unui management eficient al deșeurilor casnice, prin  care preconizăm să  creștem 

numărul de cetățeni / familii, care vor dori să încheie Contract de evacuare a deșeurilor cu 

Întreprinderea Municipală „ Cărpineni - Servicii ”;  

- Ca măsură acceptată unanim de membrii Comisiei - sancționarea cetățenilor care aruncă gunoi în 

loc neautorizat; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

Votat:  unanim 

                     Pro    Împotrivă 

Membrii Comisiei: 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Furdui Gheorghe __________    ________ 

- Tulbu Grigore  __________    ________ 

- Spânu Ion  __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Burcă Mihai  __________    ________ 

- Demineț Sergiu  __________    ________ 

Secretarul Comisiei ___________/Teacă Pavel/  

 

Invitați:  Primarul Ion Cărpineanu și ing.-cadastru Vânaga Ioana 
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 (PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 06.2020 

 

„Cu privire la  punerea în aplicarea a taxei de salubrizare” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu 

modificările ulterioare, examinînd nota informativă  a Primarului de Cărpineni,  Avizul pozitiv al  

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Comunal Cărpineni 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:  

          

1. Se pune în aplicare începînd cu 1 iunie 2020 taxa de salubrizare în mărime de 8lei /pers, 

familiilor care nu au încheiate contracte de evacuare a deșeurilor cu întreprinderea municipală 

„Cărpineni- Servicii”: 

2. Se pune în sarcina agenților constatatori ai Primăriei Cărpineni  întocmirea proceselor –verbale 

pe  cetățenii care vor fi  surprinși, (inclusiv prin mijloace tehnice)  aruncând gunoiul  în alte 

locuri  decît depozitul organizat în acest scop. 

3. Întreprinderea Municipală „Cărpineni –Servicii” va mediatiza prezenta Decizie familiilor care nu 

au încheiat contracte de evacuare a deșeurilor 

4. Executarea prezentei Decizii revine perceptorilor, agenților constatatori și Întreprinderii 

Municipale „Carpineni -Servicii; 

5. Controlul executării prezentei Decizii  revine Primarului dl Ion Cărpineanu. 

   

Președintele ședinței                               /                                     / 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 

 

 

 

 

 

 


