
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ajustării tarifului serviciului de salubrizare 

 
Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu, întrunit in şedinţa din data de 

14.12.2022, 
Având în vedere: 
 referatul nr. 16672/14.12.2022 întocmit de șef-birou al Biroului gospodărie 

comunală-drumuri, 
 prevederile HCL nr. 2/30.01.2017 privind modificarea unui act administrativ – HCL 

nr. 86/2016 privind aprobarea taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și 
aprobarea Acordului financiar, 

 referatul de specialitate al Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Comunei 
MIHAI EMINESCU, 

 avizele Comisiei juridice şi de disciplină, din cadrul Consiliului Local,  
 expunerea de motive prezentata de către dl primar al comunei, 
În baza Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea tarifului taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei 

Mihai Eminescu, începând cu data de 01.01.2023, astfel: 
a) pentru satele Cătămărești-Deal și Manolești: 

Pers. fizice  12,00 lei/pers/lună 
b) pentru satele Cătămărești, Stâncești, Baisa, Cucorăni și Cervicești: 

Pers. fizice  9,50 lei/pers/lună 
c) pentru pers. juridice  850 lei/tonă 

 
Art. 2. Se modifică în mod corespunzător prevederile HCL nr. 163/25.11.2021, ale HCL 

nr. 2/30.01.2017 privind modificarea unui act administrativ – HCL nr. 86/2016 privind aprobarea 
taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului financiar. 

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei MIHAI EMINESCU, prin aparatul propriu de specialitate. 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județului Botoșani, 
Primarului comunei Mihai Eminescu, Biroului gospodărie comunală – drumuri, Compartimentului 
contabilitate, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” BOTOŞANI, Opertorului 
autorizat. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

RADU COLBEA 
CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
Nr. Hotărâre:  208/ 14.12.2022 
 

http://www.lege-online.ro/lr-ORDIN-2413%20-2016-(185175)-(2).html

