ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de
01.01.2022 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din comuna
Bălțătești, județul Neamț
Consiliul local al comunei Bălțătești, judeţul Neamţ;
Examinând referatul de aprobare nr.5277/17.12.2021 al primarului comunei
Bălțătești, precum și raportul de specialitate nr.5278/17.12.2021.
Având în vedere prevederile:
- HCL nr.6/03.02.2020 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare,
începând cu data de 01.02.2020 pentru persoanele fizice și persoanele juridice din
comuna Bălțătești, județul Neamț, modificată și completată prin HCL
nr.13/21.02.2020;
- art. 8 alin(3) lit. k) si art. 9 alin. (1) si (2) lit.d din Legea Serviciilor
comunitare de Utilitati Publice nr. 51/2006, modificata si completata prin Legea nr.
225/2016 ;
- art. 6 alin(1) lit k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin.(1) lit. c), art. 20 alin(2) lit d,
art. 25, art. 26 alin(1) lit. b din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de
salubrizare a localitatilor, modificata si completata prin Legea nr. 99/2014 ;
- art. 3 alin(3) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor
Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitati
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- art. 454 lit g, art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privid Codul Fiscal
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In conformitate cu prevederile art.129, alin.d, alin.(7) lit.n, art. 139 alin. (1),
ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. – Începând cu data de 01.01.2022 se stabilește cuantumul taxei
speciale de salubrizare ce va fi încasată de către Primăria comunei Bălțătești de la
persoanele fizice și juridice, după cum urmează :

a)
b)
c)
d)

Taxa de 120 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ;
Taxa de 180 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ;
Taxa de 240 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ;
Taxa de 312 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe
persoane ;
e) Taxa de 50 lei/an pentru gospodariile locuite temporar
f) Taxa de 840 lei/an in cazul persoanelor juridice care au activitate, cu punct de
lucru pe raza Comunei Bălțătești, parohiile din comună, intituțiile publice .
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari iși
încetează aplicabilitatea orice altă prevedere contrară.
Art. 3. - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate.
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