ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL ULMENI

HOTARARE
privind aprobarea modificării tarifului/ taxei/ taxei speciale precum și a modalității
de plată pentru operarea serviciului de salubritate pe raza
comunei Ulmeni, judetul Calarasi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI, JUDETUL CĂLĂRAŞI, întrunit in
şedinţa ordinara, astăzi, 31 octombrie 2018,
Având in vedere:
- raportul de aprobare intocmit de catre viceprimarul cu atributii delegate al comunei Ulmenidomnul Catana Ion, inregistrat sub nr. 5417/31.10.2018;
- referatul de specialitate intocmit de catre domnul Mitan Maruian -consilier in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ulmeni nr.5418/31.10.2018, prin care aduce la cunostiinta
necesitatea stabiliri taxelor speciale pentru salubrizare;
- adresele nr.4080/2018, nr. 4149/2018 si 4237/2018 ale ADI „ECOMANAGEMENT
SALUBRIS”inregistrate la institutia noastra la nr.4131/2018, nr. 4319/2018 si respectiv nr.
4642/2018;
- diferența dintre numărul dat de INS și cel comunicat de UAT al persoanelor care beneficiază de
serviciul de salubritate precum și a modificării modalității de colectare de la fiecare poartă acolo
unde platformele de depozitare sunt îndepărtate sau insuficiente pentru preluarea întregii cantități de
deșeuri;
- prevederile art. 16 şi art. 21 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 26 alin.(1) lit c) si alin.(3) din legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 42 alin. (1) lit. „c“ din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice,republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 484 alin. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-procesele verbal de sedinta ale comisiilor de specialitate;
- avizele comisiilor de specialitate pentru probleme juridice şi de disciplină … , agricultură,
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism si
pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială şi protecţie copii, tineret şi sport de pe lînga Consiliul Local Ulmeni;
- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparenta decizionala in administratia publica
In baza dispoziţiilor art. 36 alin. (6) lit.a) pct. 14 si in temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modificarea tarifului/ taxei/ taxei speciale pentru operarea serviciului de salubritate
pe raza comunei Ulmeni, judetul Calarasi, astfel:
- Tarif/ taxă populație mediul rural - 6,08 lei (inclusiv TVA)
- Tarif agenți economici
- 442,36 lei (inclusiv TVA)
Art. 2 Se aproba modificarea modalitatii de plata pentru serviciile prestate de operatorul de
salubritate pe raza comunei Ulmeni, judetul Calarasi, din tarif in taxa.
Art.3 Viceprimarul comunei Ulmeni , cu atributii delegate , impreuna cu compartimentul taxe si
impozite din cadrul aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile hotărârii ;
Secretarul comunei va lua masuri de afişare si comunicare a prezentului proiect de hotărâre celor
interesaţi.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Marian MOLDOVEANU
Contrasemneaza,
Secretar comuna Ulmeni
Anisoara MANCIU
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