ROM ÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455
______________________________________________________________________________
HOTĂ RÂ R EA
Nr. 6 / 2019
privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
în Judeţul Sibiu”

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2019 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvolare Intercomunitară Eco Sibiu nr. 861/26.11.2018,
Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Eco Sibiu nr. 7/26.11.2018 privind aprobarea ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare al judeţului
Sibiu,
Analizând Raportul de specialitate nr. 1167/20.02.2019 prin care se propune aprobarea
“Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu”,
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. i)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), art. 42
alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului
de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare; ale art. 248 lit. h), art.282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal coroborate cu art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9, art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c)
şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.2009 şi urm. Cod civil;
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d) şi alin. (2), art. 16 alin. (3) pct. A lit.
d)-f), art. 17 alin. (1) lit. b) şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvolatare Intercomunitară
“ECO” Sibiu, actualizat,
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Văzând avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autoritatii deliberative din
Comuna Orlat ,
În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1:
Se aprobă “Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în
Judeţul Sibiu” conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.
Art.2 (1) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinta publică prin grija secretarului comunei Orlat .

(2): Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3): Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.

Adoptată la Orlat , data : 28 februarie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
LAZĂR AUREL - IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI
13
PREZENŢI
13
PENTRU
13
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
I EX IMPOZITE SI TAXE
1 EX SECRETAR

