R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL

Avizat favorabil,
Secretarul comunei,
________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.4070
din 21 iunie 2017
pentru modificarea HCL.nr.103/2016 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
în comuna Șărmășag
Consiliul local al comunei Șărmășag, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă
ordinară din data de 28 iunie 2017;
Având în vedere:
- prevederile art.10 și ale art.36 alin.(1) si alin (2) lit d)si alin (6) lit a) pct 14 din
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Raportul de specialitate cu nr. 4068/21 iunie 207 precum și Expunerea de motive
nr.4069/21 iunie 2017 a prin care se propune modificarea HCL nr.103/2016 privind
instituirea taxei speciale de salubrizare;
-Art.6 alin (1) lit. k ,art.8 alin (1) ,ale art.26 alin(1) lit.c) si alin (3) respectiv alin.(4) si
(5) din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților , republicată cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile art 282 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.6 și art.90 din OUG nr. 195/ 2005 privind protecția mediului;
În temeiul art.44 alin (1) și ale art.115,alin.1,lit.b din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art.1 (1)Începând cu data de 1 iulie 2017, se modifică taxa specială de
salubrizare, taxă ce reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare, încărcare și
transport deșeu menajer de la populație.
(1) În cazul persoanelor fizice cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 6,5
lei/ persoană/lună. Suma totală de plată de către utilizatorul serviciului de salubrizare
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se stabileste si se impune conform prevederilor Regulamentului de stabilire si aplicare a
taxei speciale de salubrizare.
(2) În cazul persoanelor fizice autorizate si asimilate acestora și pentru persoanele
juridice cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 50 lei/mc/lună.Suma totală de
plată de către utilizatorul serviciului de salubrizare se stabileste si se impune conform
prevederilor Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.
(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi actualizat concomitent cu actualizarea
conform prevederilor legale in vigoare a tarifelor aplicate serviciului public de
salubrizare prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Șărmășag.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
viceprimarul comunei Șărmășag, domnul KOVACS TIBERIU.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituția Prefectului județului Sălaj;
- Domnului primar;
-Domnului viceprimar;
- Compartiment impozite, taxe locale și recuperare creanțe bugetare;
-Cetățenii comunei Șărmășag prin afișare la sediu și pe Site-ul comunei;
- Dosar hotărâri;
-Dosar ședință.INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,
ATTILA JANOS DOMBI
Adoptată în şedinţa din data de 28 iunie 2017
Cu un număr de______ voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie
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