ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
nr.7012 din 09.02.2022 privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru colectarea,
transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi asimilabile acestora , pentru toţi
utilizatorii serviciului - persoane fizice,cu domiciliul/resedinta, în comuna Balaciu

Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7012
din 09.02.2022;
adresa nr.10 din 25.01.2022 si Hotarârea AGA nr.1 din 28.01.2022.

În conformitate cu:
-

-

prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (1) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi
(5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art.8 alin.(3) lit.k) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice ,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;
prevederile art.119 lit.b din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor;
prevederile pct.161 din HG nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat;
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială;
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină;
raportul nr. din al compartimentului impozite, taxe locale si alte venituri;
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b), a art.139 alin.(3) lit.c) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) , a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Pe data intării în vigoare a prezentei hotărâri, taxa specială de salubrizare pentru
colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi asimilabile acestora , pentru
toţi utilizatorii serviciului - persoane fizice, de pe raza comunei Balaciu, se stabileste la 6,42
lei/persoană/lună, inclusiv TVA, conform fişei de fundamentare ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă actul adiţional nr.7 la Contratul de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se împuterniceşte primarul comunei Balaciu ,domnul Mihu Cornel , să semneze actul
adiţional.
Art.4 – (1) Virarea taxei speciale de salubrizare către operatorul serviciului,respectiv Societatea
Comercială ADI 7 SRL, se va face pe baza documentelor justificative(factură) însoţită în mod
obligatoriu de referatul viceprimarul comunei Balaciu , prin care acesta certifică faptul că în luna pentru
care se face plata, operatorul a prestat serviciul către toţi utilizatorii prevăzuţi în actul adiţional
menţionat la art.2 ,în toate satele componente ale comunei Balaciu,cu respectarea indicatorilor de
performantă stabiliţi prin contract.
(2) În cazul în care , prestarea serviciului nu s-a efectuat către toţi utilizatorii, plata se va
efectua proportional cu numarul de persoane care au beneficiat de prestarea serviciului.
Art.5 – Primarul comunei prin compartimentele: Impozite taxe şi alte venituri , Buget
programe-prognoze contabilitate şi Registrul agricol va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.6 - Împotriva prezentei hotărâri , persoanele fizice interesate se pot adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii
Art.7 – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna următoare celei în care a fost
adusă la cunostinţă publică.
Art.8 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local
Balaciu nr.13 din 27.02.2018 privind modificarea tarifului pentru colectarea deseurilor menajere
pentru anul 2018.
Art.9 – Secretarul general al comunei va comunicare hotărârea în termenele legale:primarului
şi viceprimarului comunei Balaciu,compartimentelor de specialitate ale primarului, conducerii SC ADI 7
SRL , Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica
în Monitorul oficial local.
INITIATOR
PRIMAR
Mihu Cornel

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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