ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI VLADIMIRESCU
Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro

HOTĂRÂREA Nr.75
din 29.08.2017
privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,
Văzând:

-adresa nr.9278/17.08.2017 a S.C. SERVICII DE SALUBRIZARE S.R.L.
-Contractul nr.9490/28.10.2008 de delegare a serviciului de colectare, transport, depozitare deseuri
nesortate a deşeurilor menajere şi a celor asimilate acestora inclusiv a deşeurilor toxice din deşeurile
menajere, cu excepţia celor în regim special, de pe raza comunei Vladimirescu, judeţul Arad
-referatul Inspectorului de mediu prin care se propune Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei
speciale de salubrizare
-raportul d-ului primar Crisan Ioan care propune promovarea acestui proiect de hotărâre
- votul de 15 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 29.08.2017 de Consiliul local al comunei
Vladimirescu

Avand in vedere:

-Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale, consiliile locale aproba taxe
speciale
-prevederile Legii nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitaţilor
-prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicată
In temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă Regulamentul de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare
pentru persoanele fizice care locuiesc intr-un imobil / apartament si au calitatea de proprietar,
chirias sau utilizator al imobilului/ apartamentului si care refuza incheierea contractului de
salubrizare cu operatorul de servii publice de salubrizare sau utilizatorii la care contractul a fost
denuntat unilateral de catre operatorul serviciului conform clauzelor contractuale ca urmare a
neachitarii serviciului precum si pentru
persoane fizice autorizate sau asimilate acestora (
cabinete medicale, de avocatura, notariale s.a ) si persoane juridice care au sediul social,
punctul de lucru sau desfasoara activitate pe teritoriul comunei Vladimirescu si care refuza
incheierea contractului cu operatorul de servicii publice de salubrizare sau ale caror contracte au
fost denuntate in mod unilateral de catre operatorul de servicii ca urmare a neachitarii serviciului,
conform clauzelor contractuale.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se încredinţează primarul comunei
Vladimirescu şi Biroului de urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu
Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad
- primarul comunei Vladimirescu
- Inspectorului de mediu din cadrul Primariei Vladimirescu

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CRISAN CRISTIAN

Contrasemnează,
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