ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA
NR.28/28.05.2020
HOTARARE
Cu privire la aprobarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Verguleasa
Consiliul Local al comunei Verguleasa, judetul Olt
intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2020
Avand in vedere:
- Raportul viceprimarului comunei Verguleasa nr.2495/07.05.2020, cu privire la
propunerea de aprobare a taxei de salubrizare la nivelul comunei Verguleasa ;
- Oferta operatorului economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., inregistrata la Primaria
Verguleasa sub nr.2481/06.05.2020, cu privire la tarifele practicate pentru colectarea,
transportul si depozitarea deseurilor menajere pe platforme autorizate, de la persoane fizice,
persoane juridice si institutii de pe raza comunei Verguleasa;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată;
- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.454 lit.g) și art.484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările ulterioare;
- Prevederile art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.25, art.26, art.27din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.1, alin.2), lit.e), art.6, art.8, alin.3), lit.j), art.42 alin.1 lit.c) ;I art.43 alin.1
si alin.2 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Anuntul nr.2506/08.05.2020, cu privire la afisarea proiectului de hotarare referitor la aprobarea
aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Verguleasa operatorului
economic S.C. B.C.A. Vio Service S.R.L., prin atribuire directa, in vederea dezbaterii publice;
- Proiectul de hotarare nr.156/07.05.2020;
- Referatul de aprobare nr.157/07.05.2020, intocmit de Primarul comunei Verguleasa;
- Rapoartele nr.165, 171 si 177/25.05.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
din cadrul Consiliului Local al comunei Verguleasa, cu privire la emiterea avizelor favorabile la
Proiectul de hotarare ;
- Raportul nr.183/26.05.2020 al Compartimentului de specialitate, cu privire la avizul
de
legalitate la Proiectul de hotarare ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) și ale art. 196
alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRASTE:
Art.1. – Incepand cu data de 01.06.2020, se aproba taxa de salubrizare la nivelul
comunei Verguleasa in cuantum de 5 lei/ locuitor/luna;
Art.2. – Se aproba scutirea de la plata taxei de salubrizare urmatoarele categorii de
persoane :
- copii cu varsta de pana la 14 ani,
- persoanele cu varsta de peste 80 ani ;
Art.3. – Pot fi scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele din gospodariile ale
caror venituri medii lunare nu depasesc 300 lei/membru de familie, pe baza de cerere insotita
de documente doveditoare;
Art.4. – Taxa de salubrizare se face venit la bugetul local si se va achita lunar pana pe
data de 15 a lunii urmatoare sau integral pentru anul in curs;
Art.5. - Hotărârea se va comunica: Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, Primarului
comunei Verguleasa, Compartimentului financiar-contabil şi va fi adusă la cunoştinţă publică
în condiţiile legii.
Art.6. - Prezenta hotarare poate fi contestata conform Legii 554/2004 privind
contenciosul administrativ;
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
-

consilieri locali aflati in functie – 11
consilieri locali prezenti la sedinta – 11
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