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HOTĂRÂREA NR. 47
privind aprobarea actualizării taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019














Consiliul Local al comunei Ciocani , întrunit în şedinţă la data de 28.12.2018;
Având în vedere:
Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Adresa Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui nr. 287/2018 , prin care
comunică necesitatea actualizării taxei de salubrizare conform Planului anual de evoluție a
tarifelor și taxelor la valoarea aferentă anului 2019 .;
Referatul de specialitate a primarului privind propunerea de aprobare a actualizării taxei speciale
de salubrizare a comunei pe anul 2019;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al
comunei Ciocani.;
Adresa Consiliului Județean Vaslui cu nr.712 din data de 27.01.2014 privind instituirea taxei
speciale de salubrizare.
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. art. 43 alin. (4) din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare
Art.3,litera f),art.6 litera k) și art.26 aliniat 2)și art.27 din Legea 101/2006 privind serviciul public
de salubrizare a localităților.
În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare; ale art. 484 alin. (1)(2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal;
Hotărârea AGA nr.11 din 07.10.2010 al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului
Vaslui privind aprobarea Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, parte integrantă a
Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor Solide in Județul Vaslui
Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor din cadrul proiectului SIMDS aprobat si actualizat
prin Hotararea AGA nr.5/17.12.2014 a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului
Vaslui;
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2)lit.h),art.13(1), art. 132 alin. (1) alin. (3) lit. c) și. d), din
Statutul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judetului Vaslui“ADIV”, actualizat;
În temeiul art. 36 alin( 2), lit. „d”, alin. 4 lit. „c” și alin. 6 lit. „a” pct.14,alin.7 lit.c), alin.(9),și și
art.45 alin.(1)și (2) lit,c), precum și art.115 alin.(1) lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2019, in cuantum de 2,6
lei/persoană/lună ( fără TVA ) pentru Comuna Ciocani, Județul Vaslui.
Art. 2. Taxa specială de salubrizare se va actualiza la începutul fiecărui an conform Planului anual
de evoluție a taxelor și tarifelor, parte integrantă a Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor Solide
in Județul Vaslui și se va menționa in bugetul local.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei Ciocani.
Art. 4. Prezenta hotărîre intră in vigoare conform art.49 din Legea nr.215/2001 republicata și se
comunică: Instituției Prefectului -,Judeţul Vaslui, Primarului comunei Ciocani , Consiliului
Judetean
Vaslui, A.D.I..V. Vaslui.
28.12.2018
Președinte de ședință,
Bîgu Dănuț
Contrasemnează,
secretar , Abaza Iosefina

