ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL CORDUN
Str. Vasile Alecsandri, nr. 101, cod 617135;
Tel: (004) 0233 748196; Fax: (004) 0233 748236;
E-mail: office@primariacordun.ro
Web: www.primariacordun.ro

HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si
aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,
incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru
utilizatorii casnici
( persoane fizice ) pe raza U.A.T. Comuna Cordun
Consiliul Local al Comunei Cordun,întrunit în ședință ;
Având în vedere:
Referatul de aprobare a domnului Primar Ciobanu Adrian, inregistrat sub nr.
10292 din 10.12.2020, raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.
10373 din11.12.2020 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
 Art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei
europenea autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
 Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 101/ 2006 a serviciului public de salubrizare a localitarilor, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare;
 Art. IV din Legea nr. 99 / 2014 privind modificarea si completarea Legii
serviciului de salubrizarea localitatilor nr. 101 / 2006;
 Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
 Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 O.U.G. Nr. 196 / 2005 privind fondul pentru Mediu cu modificiarile si
completarile ulterioare;
 O.U.G. nr. 74 / 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/ 2011
privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249 / 2015 privind modelitatea de
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a O.U.G. nr. 196 / 2005
privind fondul de Mediu, aprobata cu modificari prin Legea nr. 31 / 2019;
 Planul National de gestiune a deseurilor 2014 – 2010, aprobat prin H.G. nr. 942 /
2017;
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- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare;
- În temeiul art.196 din Codul administrativ cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Incepanad cu data de 01.01.2021 se instituie taxa de habitat cu
destinatia speciala de salubrizare in cuantum de 1 leu /persoana / an, pentru
utilizatorii casnici
( persoane fizice) din raza administrativa a comunei
Cordun , aferenta serviciilor de salubrizare prestate in beneficiul comunitatii locale si
individual, cu respectarea urmatoarelor conditii:
 Persoanele interesate sa nu fie inregistrate cu debite scadente si
neachitate la bugetul local;
 Sa participe la programul local de reciclare initiat de autoritatea publica
locala in conditiile legii;
 Sa efectueze cu regularitate operatiuni de curatenie in fata propriei
proprietati dar si in interiorul acesteia ( in conditiile in care ar afecta
vizual imaginea comunei Cordun ) in sezonul cald cat si in sezonul rece;
Art. 2.Se aproba Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului,
incasarea si administrarea taxei de habitat cu destinatia speciala de salubrizare pe raza
U.A.T. Comuna Cordun, pentru beneficiarii casnici ( persoane fizice ) prevazut in anexa
ce contine un numar de 5 pagini si care face parte din prezenta hotarare.
Art. 3. Plata cheltuielilor ocazionate de salubrizarea prestate in beneficiul
comunitatii locale cat si individual va fi suportata din bugetul local.
Art. 4 Cuatumul taxei instituite prin prezenta hotarare pentru persoanele
care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 este 14,57 LEI/ persoana / luna(
respectiv 174,84 lei/persoana /an) .
Art. 5. Autoritatea executiva a comunei Cordun si reprezentatii din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art. 6. Secretarul UAT Cordun va asigura aducerea la cunoștință publică precum
și comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,
MANEA IOAN

CONTRASEMNEAZA
Secretar
MARTINAS MARIA

Nr.97;
Din 18.12.2020
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. …/2020
Nr.
crt.

Data
ZZ/LL/AN

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

0
1
2
3
1
1
Adoptarea hotărârii )
…/…/2020
2
2
Comunicarea către primarul comunei )
…/…/2020
3
3
Comunicarea către prefectul județului )
…/…/2020
4+5
4
Aducerea la cunoștință publică )
…/…/2020
4+5
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
…/…/2020
6
7
6
Hotărârea devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
…/…/2020
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în
cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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