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HOTARAREA NR.49
privitoare la: «Modificarea H.C.L. nr.86/29.10.2015, privind instituirea la nivelul
orasului Brezoi a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au
incheiat contract cu operatorul de salubritate »

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi
27.06.2019, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 din cati este
constituit,
Vazând ca prin H.C.L.nr.28/28.03.2019 domnul consilier local Traistaru Ion a
fost ales presedinte de sedinta,
Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. Schell Robertprimarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum si
raportul de specialitate nr.3755/21.06.2019, intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate,
Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, prin care se propune modificarea H.C.L.
nr.86/29.10.2015 privind instituirea la nivelul orasului Brezoi a taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate.
Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul
orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate
mai sus mentionat ;
In conformitate cu:
- prevederile art. 26 din Legea nr. 1O1/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art.36, alin.(9) si art.45 din Legea 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu un nr. 15 de
voturi"pentru",

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aproba modificarea H.C.L. nr. 86 din 29 octombrie 2015, respectiv a
art.8 care va avea urmatorul cuprins:

"Art.8.Cuntumul taxei speciale de salubrizare este de 240 lei/an/persoana
fizica, iar pentru persoanele juridice se va aplica taxa speciala in cuantum de 2400
lei m3/an".
Art.2:Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.86/29.10.2015 raman neschimbate.

Brezoi la 27 iunie, 2019
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