
   

Consiliul de Administratie intrunit in 
15:30 la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA din Municipiul Pascani
14, jud Iasi: 

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani 
nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP 
ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind ordonanta corporativa a 
intrprinderilor publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile art.6 al.1,2,3,4,  din Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007, 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Avand in vedere prevederile art.8 alin.1) si 3) lit.j) si lit.k) din Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si comp

Avand in vedere  dispozitiile  art.36  alin.2  lit.d),  alin.6,  lit.a)  
nr.2l5 /200 l privind administratia publica l

  Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
           Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea 
localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul Legii nr.31/1990 
completarile ulterioare, 
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Hotararea nr. 8 

Din 26.02.2020 

 

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2020, orele 
la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA din Municipiul Pascani

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani 
nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP 
ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011; 

vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind ordonanta corporativa a 
intrprinderilor publice, actualizata; 

Avand in vedere prevederile art.6 al.1,2,3,4,  din Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007, 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;  

Avand in vedere prevederile art.8 alin.1) si 3) lit.j) si lit.k) din Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

in vedere  dispozitiile  art.36  alin.2  lit.d),  alin.6,  lit.a)  
privind administratia publica locala, republicata, actualizata; 

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati 
arile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea 
localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul Legii nr.31/1990 - legea societatilor comerciale, cu modificarile si 
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de 26.02.2020, orele 
la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA din Municipiul Pascani, str. Morilor, nr. 

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani 
nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP 

vedere prevederile OUG nr.109/2011 privind ordonanta corporativa a 

Avand in vedere prevederile art.6 al.1,2,3,4,  din Ordinul nr. 109 din 9 iulie 2007, 
modificare a tarifelor 

Avand in vedere prevederile art.8 alin.1) si 3) lit.j) si lit.k) din Legii nr. 51/2006 a 
letarile ulterioare; 

in vedere  dispozitiile  art.36  alin.2  lit.d),  alin.6,  lit.a)  pct.14 din  Legea 

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati 

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea 

, cu modificarile si 

                                            



 

            Art.1 Se avizeaza tarifele actualizate pentru serviciile existente efectualte de SC CLP 
ECO SALUBRITATE SA PASCANI valabile incepand cu data de 01.02.2020. 

            Art.2 Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani, spre aprobare, 
prezentul proiect de hotarare impreuna cu anexele sale; 

Art.3  Secretariatul Consiliului de Administratie  va comunica prezenta hotarare in 
copie: 

- Membrilor Consiliului de Administratie; 
- Directorului General; 
- Directiei Economice; 
 

Prezenta hotarare a fost aprobata cu 5 voturi si a fost redactata in 3 exemplare 
originale. 

 

Data, 26.02.2020  

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie 

Ec. Buhaescu Mihai 

 

 


