ROMÂNIA
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______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA
NR.4/2017

privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017
pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.01.2017,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată,
Ţinând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu nr.
35/10.01.2017 prin care se solicită aprobarea tarifului actualizat al taxei de salubrizare aferentă
anului 2017 în conformitate cu tariful de gestionare a deşeurilor menajere şi similare actualizat
cu taxa pentru deşeurile inerte şi deşeurile nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale
prin depozitare conform Ordinului 2413 din 21.12.2016
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 ,
Tinând seama de prevederile anexei nr. 2 din OUG nr. 196/2005 , cu modificările şi
completările ulterioare şi prevederile art. 16 , art. 17 şi art. 18 din anexa la Ordinul nr. 2413/2016
privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu,
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 2017 în cuantum de 4,43 lei/persoană/lună .
Art.2 :
La data intrării în vigoare a prezentei , se abrogă prevederile pct. 15 al subcapitolului
,,Alte taxe locale’’, din anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 76/2016 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2017 , 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 : 26 ianuarie 2017
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