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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare 

 pentru anul 2017 in localitatile comunei Tirgsoru Vechi 
 

 

   
 

Analizând expunerea de motive a Primarului Comunei Tîrgșoru Vechi privind stabilirea 
taxei de salubrizare în localităţile comunei Tîrgșoru Vechi, pentru anul 2017, inregistrata sub nr. 
3277/23.03.2017; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Financiar-Contabil, înregistrat sub 
nr. 3276/23.03.2017; 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 16, alin. (2); art. 27; art. 30 alin. (1), (2) din  Legea nr. 273 / 2006  

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 26 si art. 30 din Legea nr. 101/2006, republicata;  
- prevederile art. 484 alin. 2 din Legea nr. 227/2005, privind Codul Fiscal cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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. – (1) Începand cu data de 1.04.2017 se aprobă taxa specială de salubrizare în localităţile 

comunei Tîrgșoru Vechi în valoare de 6 lei/lună/persoana.  
 
Art. 2. – Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice şi persoanele fizice cu autorizaţie de 

funcţionare este de 60 lei/mc/luna, reprezentand contravaloarea serviciilor de colectare, transport si 
depozitare a 1 mc de deseuri/luna. 

 
Art. 3.  Se aproba Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de acest serviciu, conform 
anexei la prezenta. 

 
 
Art. 4. – Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la plata în termene legale a taxei de 

salubrizare atrage majorări de întârziere, egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de 
bugetul de stat.   

 
Art. 5. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei 

refuzul utilizatorului de a incheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare licentiat in 
aria de delegare respectiva. 

  (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se face de 
către primarul comunei Tîrgșoru Vechi, sau împuternicitul acestuia.  

 



Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. nr. 19 din 1.02.2016 privind 
stabilirea taxei de salubrizare în comuna Tîrgșoru Vechi . 

 
Art. 7. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei  iar 

cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei, prin Biroul Financiar Contabil şi Biroul 
Gospodarie si Servicii Edilitare.  
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