ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR . 48 .
din 12 decembrie 2014.
cu privire la stabilirea unor taxe speciale pentru funcţionarea serviciul de salubritate
pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş.
Având în vedere referatul primarului nr. 4373 din 9 decembrie 2014, cu privire la
stabilirea taxelor speciale pentru funcţionarea serviciului de salubritate pentru anul 2015 ,
respectiv transportul deşeurilor menajere provenite de la gospodăriile individuale cu respectarea
normelor de igiena şi calitate din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997, prevederile art.70
din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului aprobat prin Legea nr. 265/2006 ,
In conformitate cu prevederile art. 36(2) litera ,,d „şi 36(6) litera „a „ pct. 14 din
Legea nr. 215/2001 şi prevederile art. 30 alin. (1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind finaţele
publice locale , prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare .
În temeiul prevederilor art.45 (1) si art. 115 (1) litera ,,b,, din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare.
Hotăreşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015 pe teritoriul comunei Vărgata se stabilește
taxa specială pentru asigurarea funcţionării serviciului de salubritate respectiv transportul
deşeurilor provenite de la gospodăriile individuale ale comunei Vărgata după cum urmează
- 116,00 lei pe familie / an pentru persoane fizice
- 58,00 lei pe familie incompletă / an pentru persoane fizice
Art.2. Taxa specială de salubritate se încasează într-un cont dinstinct deschis în afara
bugetului local , din care vor fi suportate cheltuielile pentru funcţionarea acestui serviciu.
Art.3. Sumele rămase neutilizate se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
Art.4. Persoanele fizice si juridice care depoziteaza deseuri gunoi menajer (material
plastic, hartie, ambalaje, deseuri vegetale, deseuri animale etc.) în spații apartinând domeniului
public și domeniului privat al comunei, vor fi sancționate conform prevederilor Hotărârii
Consiliului Local nr. 18 din 18 iunie 2003 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii
consiliului local nr. 23 din 31 iulie 2013 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor pe
teriotriul comunei Vărgata.
Art.5. Constatarea neregulilor și aplicarea sancțiunilor prevazute la art.4. vor fi făcute de
către reprezentanții autoritaților publice locale și organelor de poliție locală conform
reglementărilor legale în vigoare.
Art.6. Operatorul serviciului de salubritate care își desfășoară activitatea pe teritoriul
comunei Vărgata este răspunzator de organizarea cantitativă și calitativă a activității de colectare
a deșeurilor menajere conform obligaților contractuale.
Art.7. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde conducerea
Primăriei Vărgata.
Art.8. Prevederile prezentei hotărâri se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș și
se va aduce la cunoştinţă publică a locuitorilor comunei.
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