ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.52/2017
privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare
Consiliul Local al comunei Ciumani,la ședința ordinară din 22 iunie 2017,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.37/2017 prezentată de Primarul comunei
Ciumani cu privire la instituirea taxei speciale de salubriare ,
Văzând raportul de specialitate nr.37/2017 a Compartimentului impozite și taxe, precum
raportul favorabil nr.37/2017 al comisiei de specialitate pentru activități economice,
Luând în considerare prevederile:
- Art.26 alin.(1) litera c) și alin.(3) din Legea nr.2006 a serviciului de salubrizare a
localităților, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificat și completat ulterior,
- Art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare,
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică,văzând procesul verbal de afișare nr.1825/22 iunie 2017,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) pct.14 și art.45
alin.(2) litera c) din Legea nr.215/2001 al administrației publice locale republicată cu
modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi,
H o t ă r e ș t e:
Art.1. (1)Începând cu data de 1 august 2017 , se instituie taxa specială de salubrizare
pentru prestațiile efectuate în beneficiul întregii comunități: curățarea locurilor publice, a
parcurilor, străzilor comunale, drumurilor de câmp și forestiere, a șanțurilor și canalelor.
(2) Taxa specială de salubrizare va fi plătită de persoanele fizice din comună.
(3) Persoanele fizice care plătesc tariful de salubrizare pentru operatorul serviciului de
salubrizare, primesc scutire de la această taxă în procent de 100 %.
Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 6 lei/persoană/lună.
Art.3. Urmărirea și încasarea taxei speciale intră în atribuțiile Compartimentului impozite
și taxe din cadrul aparatului Primarului comunei Ciumani și se realizează în conformitate cu
prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului
comunei Ciumani, Compartimentului impozite și taxe, Prefectului Județului Harghita și
seaduce la cunoștință publică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Domokos Árpád

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar: Balogh Zita

