Anexa nr. 2 la Acord financiar

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI)
Legislaţie primară:
-Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal cu actualizările ulterioare;
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - Republicare*) ;
-Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a localitatilor,actualizata;
-Legea 207/2015/ privind Codul de procedură fiscală
Legislaţie secundară
-ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor;
-ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale;
-ORDIN nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
-HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilităţi publice;
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
-Regulament de aplicare a taxelor speciale de gestionare a sistemului integrat de management al
deseurilor in unitatile administrative teritoriale din judetul Botosani,;
-Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul judetului Botosani;
-Raport de analiză instituţională - judetul Botosani;
-Contractul de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992 pentru implementarea
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”.
-Ordinul nr. 1968/19.11.2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor prin care s-a aprobat
finanţarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” în
cadrul Programului Operaţional sectorial „Mediu” – Axa prioritară 2;
-Contractul de asociere pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor”;
-Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Sistem integrat de
management al Proiectului”, documente elaborate în cadrul măsurii ISPA nr.
2005/RO/16/P/PA/001-04 de catre Asistenţă Tehnică pentru pregătirea a 5 proiecte în sectorul de

mediu EuropeAid/123052/D/SER/RO Consorţiul C&E Consulting and Engineering GmbH
Louis Berger SAS Poyry Environment GmbH, aprobate prin Hotărârea C.J. Botoşani
nr.144/28.10.2010 şi avizate prin Hotărârea A.G.A. a A.D.I. ECOPROCES Botoşani nr.
7/28.10.2010;
-GHID privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localităţilor;
Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este
exprimată în lege.

