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HOTĂRÂREA NR.82
din data de 26 noiembrie 2015

privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru producătorii individuali persoane fizice şi juridice

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. nr. 3267/20.11.2015 a Primarului privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru

producătorii individuali persoane fizice;

- raportul de specialitate al viceprimarul comunei nr. 3268/20.11.2015 privind modificarea taxei speciale de

salubrizare pentru producătorii individuali persoane fizice;

- prevderile HCL nr.58/30.09.2014 privind instituirea taxei de salubrizare;

- prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi (5) din Legea serviciului

de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată;

- prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare,

- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare,

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. „c” şi alin. (6) lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată,

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. În vederea finanţării serviciului public de salubrizare al comunei Vărădia de Mureş, se modifică cuantumul taxei

speciale de salubrizare pentru persoanelor fizice şi juridice reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare,

transport şi depozitare, după cum urmează:

- persoane fizice – 4 lei /persoană /lună,

- persoanele juridice - 50 lei/mc.;

ART. 2. Compartimentele contabilitate şi impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Vărădia de Mureş, vor ţine la zi

evidenţa tuturor utilizatorilor în vederea decontării prestaţiei.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;

- Primarului Comunei Vărădia de Mureş;

- Compartimentele contabilitate şi impozite şi taxe;

- Afișaj.
PRESEDINTE,

Craiu Aurel

-
CONTRASEMNEAZA,

Secretar comuna,

Luputiu Lacrimioara
*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

republicata, cu un numar de 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abti


