ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TÎRGȘORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2013 în cazul
prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tîrgșoru
Vechi şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei
speciale de salubrizare”
Analizând expunerea de motive a Primarului Comunei Tîrgșoru Vechi privind stabilirea taxei
de salubritzare în localităţile comunei Tîrgșoru Vechi, pentru anul 2013, inregistrata sub nr.
4975/4.06.2013;
Având în vedere Raportul de specialitate al d-lui Ene Ion -sef serviciu Serviciu Public de
Salubrizare comuna Tîrgșoru Vechi, înregistrat sub nr. 4981 din 4.06.2013;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1;
In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale;
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare:
Art. 1 – Se instituie pe raza administrativ-teritorială a comunei Tîrgșoru Vechi, taxa specială
de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără
contract de prestări servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul acestor servicii publice.
Art. 2 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract este
de 7,5 lei /persoană /lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este egală cu 83 lei/mc.,
reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a 1 mc. de deşeuri/ lună.
Art. 3 - Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”,
anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 4 - Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 5 – La data intrarii în vigoare a prezentei se abroga prevederile H.C.L. nr. 59/7.08.2012.
Art. 6 – Cu aducerea la cunostinta a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei iar
cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei, Biroul financiar contabil şi Serviciul
Public de Salubrizare al Comunei Tîrgșoru Vechi.
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