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HOTARAREA NR.3
privind instituirea taxei speciale de salubrizare
ȋn valoare de 2,36 lei/persoană/lună (TVA inclus)
având în vedere:
- prevederile art. 3 lit. „f”, art. 6 lit. „k”, art. 26 alin. (2) din Legea nr.
101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului
de salubrizare a localităților;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Bogdanita, Raportul
Compartimentului de specialitate, precum și Raportul Comisiei de specialitate a
Consiliului Local Băcani;
- Adresa nr. 712 / 27.01.2014 a Consiliului Județean Vaslui;
Având ȋn vedere că planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor, parte
integrantă a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide ȋn județul
Vaslui a fost aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 07.10.2010 de către A.D.I.;
Ȋn temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „c” și alin. (6) lit.
„a” pct. 14, precum și prevederile art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOGDANITA, JUDEŢUL VASLUI

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se instituie taxa specială de salubrizare ȋn valoare de 2,36
lei/persoană/lună, T.V.A. inclus, care se va percepe odată cu desemnarea
Operatorului de Salubrizare care va opera ȋn comuna Bogdanita.
Art. 2. Taxa specială de salubrizare se va actualiza la ȋnceputul fiecărui an,
și se va menționa ȋn bugetele locale.
Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Județean Vaslui,
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui, Instituției Prefectului – Județul
Vaslui și va fi adusă la cunoștință publică ȋn condițiile legii.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Cinstantinescu Manole
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