ROMANIA
fudetul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

Hotirirea nr. 50
cu privire la aprobarea majoririi taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului - persoane fizice din comuna Cimirzana care nu au incheiat
contract de prestiri servicii cu operatorul de salubrizare

Consiliul Local Cimirzana
AvAnd

in

vedere
Expunerea de motive a primarului comunei CimIrzana, Raportul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului Local cimdrzana 9i raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Clmirzana,
In conformitate cu prevederile:
- Art. 6 alin (1) lit "k" din Legea nr L0l/2006 a serviciului de salubrizare a
localite!ilor, republicati cu modifi cirile qi completirile ulterioare;
- Art.8 alin (1J din Legea nr I07/2006 a serviciului de salubrizare a localitetilor,
republicati cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Art.26 alin. [1) lit."c" 9i alin (3) respectiv alin.(4) 9i (5) din Legea nr tOL/2006 a
serviciului de salubrizare a localitililor, republicatd cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
- Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificdrile gi
completirile ulterioare;
- Art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi
completirile ulterioare;
- Art. 6 qi art. 90 din OUG nr.795/ 2005 privind proteclia mediului;
Fiind indeplinite prevederile cuprinse ln art. 44 alin. (1) din Legea nr.215/200t a
administraliei publice locale, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.10, arr.36 alin. (1) Ei alin. (2) lir "d" $i alin (6J lit,,a,,pct
14 9i ale art. 115 alin. (1) lit.,,b" din Legea nr. 215/ 2001a administra;iei publice locale,
republicattr cu completirile gi modificirile ulterioare;
Potrivit dispozigiilor art. 39 alin. (1) 9i art. 45 alin.(1) lir. "c" din Legea nr Z1.S/200t
a administra;iei publice locale, republicat5, cu completdrile gi modificirile ulterioare
gi conform Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului Local al Comunei
Cimirzana,

HOrAM$TE,
Art

1.

Att2,
Art

3,

Se aprobi majorarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului - persoane fizice din comuna Clmirzana care nu au incheiat
contract de prestiri servicii cu operatorul de salubrizare de la 3,50
lei/persoand/lu nd la 3,7 5 lei/ persoani/lun5 (TVA inclus)
Prezenta hotlrAre intrl in vigoare incepAnd cu data de 1 lanuarie 2018 gi
se duce la indeplinire de cEtre primarul comunei Cimirzana, inspectorul de
impozite gi taxe locale $i operatorul serviciului public de salubritate.
(1) Prezenta hotirAre se comunicS la: Institulia Prefectului - Judelul Satu
Mare, primarul comunei Cimirzana, inspectorul de impozite $i taxe precum
gi operatorului serviciului public de salubrizare.

(2J Aducerea la cunogtinla publicd se face prin afigare la sediul primiriei
C5m5rzana precum $i prin postarea pe pagina de internet a primiriei

CImIrzana.

Cimdrzana: 19,1,2.20 17
Pregedinte de gedin;5,
consilier,
Todici Roxana
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Contrasemneazi,
Secretar cu atribu!ii delegate,
Bura Maria-luliana
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Prezenta hotirare a fost adoptati cu respectarea prevederilor arL 45 din Legea 215/2001 (r1), modificattr gi

completattr
Nr. total consilieri
Nr. total consilieri
Nr. total consilieri
Voturi penEu: 7
Voturi impotrivr:

Ablinerir

1

in funclie: 10
prezenlir 8
absen!i: 2
0

