
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GALAŢI 

COMUNA  RĂDEȘTI 

 CONSILIUL LOCAL 

    HOTĂRÂREA NR.8 

  din 18.02.2020  
 

privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului 
de salubrizareaferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în 
județul Galați” 

       Iniţiator:. este Popoiu  Ionel, viceprimar al comunei Rădești, județul Galați, ales  prin         
Hotararea  nr. 5 din 23. 06.2016  a Consiliului  Local  Radesti, desemnat prin HCL nr. 9 din 
20.03.2019  cu  exercitarea atributiilor specifice functiei de primar, pana la data alegerii 
unui nou primar 
      Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 484 din 10.02.2020 
    Consiliul Local al comunei Radesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 
18.02.2020 . 
     Avand in vedere referat de aprobare a initiatorului inregistrata la nr. 488  din 
10.02.2020.  
     Avand in vedere raportul de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei 
,inregistrat cu nr.490  din 10.02.2020; 
      Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1, inregistrart sub 
nr.576 din 17.02.2020; 

     Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea 

numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare 

a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

(POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 

condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea 

numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 

deșeurilor în România;  

      Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

     Având în vedere prevederile art.129, alin. (2), lit. b), d) și e), alin. (3) lit. d) , 

alin.(4) lit.d)  și alin. (7) lit. n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul administrativ; 

     În temeiul art. 139 alin. (1),art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        Art. 1.- Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a 

serviciului de salubrizareaferent proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 1, parte integrantă la hotărâre. 
 

        Art.2- În data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea anexe  2  

din hotararea Consiliului Local al Comuna Rădești nr.6 din 28.01.2020. 

Art.3.-Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOSERV Galați si va  comunica Instituţiei Prefectului jud. Galaţi 

pentru  exercitarea controlului de  legalitate al actelor administrative, prin grija 

secretarului general al comunei Rădești. 

   Președinte de ședință, 
       LUNGU  MARIA  

                                                                                         Contrasemnează pentru legalitate  
                                                                                                       Secretar  general al  comunei  
                                                                                                               VASILE  NIȚĂ 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL  COMUNA RADESTI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL  COMUNA RADESTI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL  COMUNA RADESTI. NR. 8 /2020 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 

persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 18/02/2020  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 19/02/2020  

3 Comunicarea către prefectul județului3) 20/02/2020  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 19/02/2020  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2020  

6 
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 

caz 

19/02/2020 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

Comuna Radesti, prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile  consiliului local se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile 

legii, prin grija secretarului general al Comuna Radesti; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile consiliului local cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor 

la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile consiliului local cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADI ECOSERV.



 

 

  

 


