ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
pentru modificarea HCL Balaciu nr.19 din 20.04.2017, cu modificările ulterioare privind instituirea
taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără
contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei
speciale de salubrizare
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 27.02.2018
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului , inregistrată cu nr.4678 din 01.02.2018
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k” şi a art.26 alin (1) lit.”c” din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Examinând:
- raportul nr.416 din 19.02.2018 al compartimentului de specialitate.
- raportul nr.429 din 20.02.2018 al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr.371 din 12.02.2018
În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) raportat la alin.2 lit.b) si art.45 alin.(2) lit.c) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.I – HCL Balaciu nr.19 din 20.04.2017, cu modificările ulterioare, privind instituirea taxei
speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din
comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de
salubrizare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, aliniatul (1) va avea următorul cuprins :
(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fără contract cu operatorul
serviciului, se stabilesc astfel:
a) persoane fizice
- 4,5 lei/persoană/lună
b) persoane juridice - 50 lei/lună

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art.10 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna februarie 2018.
Art.II – Primarul comunei prin compartimentul de specialitate şi SC ADI 7 SRL, vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.II – Secretarul comunei va comunicare hotărârea în termenele legale:primarului şi
viceprimarului comunei Balaciu,compartimentelor de specialitate ale primarului , conducerii SC ADI 7
SRL şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, se va afisa şi publica pe
pagina www. balaciu.ro
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din 27.02.2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul
total de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri locali prezenţi .
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