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H O T Ă R Â R E A NR. 31/2017
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Densuș, județul
Hunedoara

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, înregistrată sub numărul 45/25 din 10.03.2017, raportul compartimentului
de resort numărul 46/31 din 20.04.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, din cadrul Consiliului local, nr. 47/25 din 26.04.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 25 din 10.03.2017, privind instituirea
taxei speciale de salubrizare în comuna Densuș, județul Hunedoara.
Având în vedere prevederile art. 8, alin (3), litera „i – k”, art. 9, alin. (2),
litera „d”, art. 42, alin. (1), litera „c”, art. 43, alin. (4) din Legea privind serviciile
comunitare de utilități publice, nr. 51/2006, republicată, a art. 26, alin. (1), litera „b” și
„c”, alin. (2), (3) și (4) din Legea serviciului de salubrizare a localităților, nr.
101/2006, republicată;
În temeiul prevederilor art. 30 din Legea privind finanțele publice locale,
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și a art. 454, litera „g” și art.
484, alin. (1) din Legea privind Codul Fiscal, nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), litera „d”, alin. (6) litera „a”,
punctul 14 şi art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- Se aprobă începând cu data de 01 iunie 2017 instituirea taxei
speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea
deșeurilor menajere și asimilabile acestora, pentru toți utilizatorii serviciului –
persoane fizice și juridice, care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de
salubrizare.
Art. 2.- Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017, va fi
următorul:
a). utilizatori persoane fizice înscrise în registrul agricol care au
domiciliul în comuna Densuș - 5 lei/lună/persoană
b). utilizatori persoane fizice înscrise în registrul agricol care nu au
domiciliul în comuna Densuș - 10 lei/lună/gospodărie
c). utilizatori persoane juridice - 40 lei/tonă
Art. 3.- (1). Utilizatorii persoane fizice înscrise în registrul agricol care
au domiciliul în comuna Densuș, sunt obligați la plata taxei în funcție de numărul de
persoane din fiecare familie.

(2).Utilizatorii persoane juridice sunt obligați la plata taxei î n
funcție de volumul de deșeuri generat/lună.Volumul de deșeuri generat de către aceste
categorii de beneficiari va fi comunicat de către operatorul de salubritate.
Art. 4.- Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale de salubrizare
se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice
locale, prin hotărâre a Consiliului local.
Art. 5.- (1). Taxa specială de salubrizare se datorează lunar pana la data de
20 a lunii urmatoare celei pentru care se achita.
(2) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul
și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și
executare silită.
Art. 6.- Urmărirea, încasarea și executarea silită, precum și utilizarea
sumelor încasate se realizează conform Regulamentului anexat, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 7.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termen de 15 zile de la
afișarea/publicarea hotărârii, conform Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 8.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara, Primarului comunei Densuş, compartimentului financiar - contabil din
cadrul Primăriei comunei Densuş şi se va aduce la cunostiinţă publică prin afisaj.

Densuş, 28 aprilie 2017

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 28 aprilie 2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum: 5 voturi „pentru”, 0 voturi ”abţinere”, 0 voturi „contra”.

