ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind stabilirea taxei speciale de salubritate
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa
Nr.1 din 20.01.2020
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.42, alin.(1) lit.” a ” și ” c ”din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(1) lit.” b “ şi “ c “ și alin.(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1) – (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1 din 07.01.2020 emisă de S.C.Salub Prest Service SRL;
- contractul de servicii, nr.1976 din 08.08.2017 încheiat între UAT Grindu și S.C.Salub Prest
Service SRL;
Având in vedere :
- referatul de aprobare nr.103 din 20.01.2020 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.104 din 20.01.2020;
- avizul de legalitate nr.___ din ____________ emis de secretarul comunei;
- avizul comisiei de specialitate nr.______din __________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubritate, pentru colectarea separată și transportul
separat al deseurilor municipale și al deșeurilor similiare provenind din activități comerciale din industrie și
instituții, inclusiv fracții colectate separat, de la toţi utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza
administrativ-teritorială a localităţii Grindu, respectiv populaţie şi instituții publice.
(2) Pentru anul 2020, taxa specială de salubritate se stabileşte după cum urmează:
a) pentru populaţie – 8,58 lei/persoană/lună.
b) pentru instituţii publice – 60,00 lei/instituție/lună.
Art.2. Sumele încasate din tariful de salubritate se face venit la bugetul local, urmând ca din bugetul
local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul S.C.Salub Prest
Service SRL.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale şi se
site-ul www.grindu.ro, monitorul oficial local.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi inspectorului taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea în aplicare.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
Ionică Ionel
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubritate
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.42, alin.(1) lit.” a ” și ” c ”din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(1) lit.” b “ şi “ c “ și alin.(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1) – (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
Analizând :
- adresa nr.1 din 07.01.2020 emisă de S.C.Salub Prest Service SRL;
- contractul de servicii, nr.1976 din 08.08.2017 încheiat între UAT Grindu și S.C.Salub Prest
Service SRL;
Având in vedere :
- referatul de aprobare nr.103 din 20.01.2020 a viceprimarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.104 din 20.01.2020;
- avizul de legalitate nr.1 din emis de secretarul comunei;
- avizul comisiilor de specialitate nr.68 și 168 din 18.02.2020;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubritate, pentru colectarea separată și transportul
separat al deseurilor municipale și al deșeurilor similiare provenind din activități comerciale din industrie și
instituții, inclusiv fracții colectate separat, de la toţi utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza
administrativ-teritorială a localităţii Grindu, respectiv populaţie şi instituții publice.
(2) Pentru anul 2020, taxa specială de salubritate se stabileşte după cum urmează:
a) pentru populaţie – 8,58 lei/persoană/lună.
b) pentru instituţii publice – 60,00 lei/instituție/lună.
Art.2. Sumele încasate din tariful de salubritate se face venit la bugetul local, urmând ca din bugetul
local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul S.C.Salub Prest
Service
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale şi se
site-ul www.grindu.ro, monitorul oficial local.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, viceprimarului comunei Grindu şi inspectorului taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea în aplicare.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Minea Niță

Nr.8.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 25.02.2020.

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

