ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind majorarea taxei de salubrizare aprobata
prin HCL nr.33 din 21 septembrie 2016
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , intrunit in sedinta extraordinara
din data de 30,03,2017
Avand in vedere :
– fisa de fundamentare a Societatii Comerciale ADI 7 SRL pentru stabilirea tarifului
de salubrizare
– Hotararea AGA a ADI ECO 2008
– prevederile HCL nr.33 din 21,09,2016 privind instituirea taxei speciale de
salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract cu
operatorul de salubrizare ;
– expunerea de motive a primarului comunei Sfantu Gheorghe nr. 1415 din
21,03,2017
– raportul de specialitate nr. 1416 din 21,03,2017
Examinand :
– avizul de legalitate al secretarului nr. 1417 din 21,03,2017
In conformitate cu :
– prevederile art.26 ,alin.(1) lit.c),alin.(2) si (3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor ,republicata ,modificata si completata
– prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificari si
completari ,
– prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu
modificarile si completarile ulterioare ,
– prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
In temeiul prevederilor nr.36 alin.(1) si (2) lit.d),alin.(6) lit.a)pct.14 si art.45
alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,republicata , modificata
si completata ulterior ,
HOTARASTE:
ART.1 – Incepand cu luna mai a anului 2017 cunatumul taxei speciale de
salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a
serviciului cu operatorul de salubrizare, stabilita prin HCL nr. 33 din 21,09,2016 se
majoreaza de la 3 lei/persoana /luna la 6 lei /persoana / luna in cazul persoanelor
fizice.
ART.2 – Se aproba declaratia de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei
speciale de salubrizare , conform anexei la prezenta hotarare .
ART. 3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului ,judetul
Ialomita , primarului comunei Sfantu Gheorghe ,compartimentului impozite ,taxe locale si
alte venituri si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul institutiei si pe site-ul
propriu .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Irimia Elena Alina
Nr.28
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 30,03,2017

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

