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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare tarife utilizate pentru prestarea serviciilor de amenajare, întreținere și înfrumusețare a
spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia
Consiliul Local al orașului Corabia, județul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7658/23.05.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 7659/23.05.2019 al Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr.56/20.05.2019 ref. la aprobare Studiu de Fundamentare cu
privire la necesitatea și oportunitatea înființării Serviciului Public de Administare a Domeniului Public
și Privat al orașului Corabia și a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de
Administare a Domeniului Public și Privat al orașului Corabia
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;
- Notele de fundamentare;
- Art. 7, art. 8 (1) şi art.12 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată;
- Art. 129 (2) lit.d, (7) lit. j din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 (1) și 196 (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă tarifele utilizate pentru prestarea serviciilor de amenajare, întreținere și
înfrumusețare a spațiilor verzi utilizate pe raza orașului Corabia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului Contabilitate și
Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VIOREL UȚĂ

NR. 91/31.07.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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