
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.~
din data de 6 martie 2017

privind modificarea taxei speciale de salubrizare în oraşul Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad.judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 20812017 al s.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L.,

înregistrat la Primăria Oraşului Tăşnac sub nr. 3969/2017;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit.j) şi ale art. 41 alin. (4) lit. c] din

Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată în anul 2013,
cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), ale art. 6 alin. (1) lit. k), ale an. 8
alin. (2), ale art. 25 lit. a), ale art. 26 alin. (1) lit. c] şi ale alin. (3), (4) şi (5) din Legea
DT. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, republicată în anul 2014,
cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor an. 16 alin. (2) din Ordinul Autorităţii pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localităţilor:

Potrivit prevederilor art. 484 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările ulterioare, respectiva prevederilor an. 30 din
Legea nr. 27312006 a finanţelor publice locale, cu modificările ulterioare, precum şi a
prevederilor art.107 din Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b), ale alin. (3) lit. c}, ale
alin. (4) lit. c), ale alin. (6) lit. a) per. 14, precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (2) lit. c)
din Legea llf.215i2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu
modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.! - Se modlflcă taxa specială de salubrizare pentru toţi utilizatorii
serviciului care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate sau a
căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii serviciului de salubrizare.

Art. 2 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane
fizice este de 15 lei/persoană/lună.



Art. 3 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane
juridice este de 150 lei/mvlună.

Art. 4 - Taxa specială de salubrizare va fi actualizată împreună (.:U tariful prin
hotărârca Consiliului Local al Oraşului Tăşnad.

Art. 5 - Utilizatorii persoane fizice sunt obligaţi la plata taxei în funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatari lor existcnţi la
adresa respectivă.

Art. 6 - Utilizatorii persoane juridice sunt obligaţi la plata texei în funcţie de
volumul de deşeu generat /lună. Volumul generat de aceste categorii de beneficiari va
fi comunicat de către operatorul de salubritate.

Art. 7 - Urmărirea, încasarea şi executarea silită, precum şi decomarea către
operator a contravalorii prestaţiilor efectuate la utilizatorii fără contracte se face de
către Serviciul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Tăşnad.

Art. 8 - Operatorul serviciului de salubritate va parcurge o procedură de
notificare a persoanelor care nu deţin contract de salubritate valabil, cu menţiunea ca
în 30 de zile acele persoane să intre in legalitate, cu precizarea hotărâri: Consiliului
Local.

Art. 9 - Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr. 145/2013 privind
instituirea taxei speciale de salubrizare in oraşul Tăşnad se abrogă.

Art. 10 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul
Oraşului Tăşnad şi S.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L
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