ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 68 / 2016
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2016
pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
24.11.2016 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată,
Ţinând seama de adresa Ministerului Fondurilor Europene , Autoritatea de
Management POS Mediu nr. 84983/03.11.2016 şi adresa comună a Consiliului Judeţean Sibiu nr.
14329/09.11.2016 şi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu nr. 425/09.11.2016 prin
care se propune aprobarea tarifului actualizat al taxei de salubrizare aferentă anului 2016 în
conformitate cu tariful stabilit în urma licitaţiilor pentru delegarea activităţii de colectare şi transport
deşeuri menajere şi similare şi pentru delegarea activităţii de operare a staţiilor de sortare şi
compostare Şura Mică şi a staţiei de sortare Cisnădie şi taxa diferenţiată pe mediul urban/rural aşa
cum este prevăzută în aplicaţia de finanţare pentru proiectul ,, Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Sibiu”,
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. j)-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 serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 454 lit. g) şi art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal ,
Având în vedere H.C.L. Orlat nr. 43/2015 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu”
Ţinând seama de prevederile art. 65 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
Văzând avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii 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 taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat aferentă
anului 2016 în cuantum de 3,62 lei/persoană/lună .
Art.2 :
La data intrării în vigoare a prezentei , se abrogă H.C.L.Orlat nr. 53/2016 având acelaşi
obiect de reglementare .

Art.3(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) : Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO Sibiu”.
(3) : Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei
hotărâri .

Adoptată la Orlat , data : 24 noiembrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
CONSILIER:
BORDEANU NICOLAE
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNA ORLAT ,
VULEA MONICA – ELENA

TOTAL CONSILIERI

13

PREZENŢI
11
PENTRU
11
ÎMPOTRIVĂ
0
ABŢINERI
0
6EX: 1EX DOSAR ŞEDINŢĂ
1 EX INSTITUŢIA PREFECTULUI
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL
1 EX IMPOZITE ŞI TAXE
1 EX ADI ECO SIBIU

