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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale  de 

salubrizare  pentru personele fizice şi juridice care nu au încheiat contract  cu operatorul de 

servicii de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia în Comuna Valea Doftanei  

 Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 

Văzând: 
-proiectul de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de instituirea si administrarea taxei speciale  de 

salubrizare  pentru personele fizice şi juridice care nu au încheiat contract  cu operatorul de servicii de salubrizare 
si stabilirea cuantumului acesteia în Comuna Valea Doftanei  
 -expunerea de motive a Primarului comunei Valea Doftanei –dl .Manea I.Ion-cu privire la  aprobarea  
Regulamentului privind  instituirea si administrarea taxei speciale  de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia 
în Comuna Valea Doftanei  
 -referatul  de specialitate al Biroului  finanŃe-contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului  comunei Valea Doftanei; 
 - prevederile Titlului  IX,art. 282 din Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare; 
 - Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale cu modificările si completările ulterioare; 
 - Art.26 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităŃilor, cu 
modificările si completările ulterioare; 
 -Art. 6 si art. 90 lit.f) din OrdonanŃa de urgenŃă nr. 195/2005 privind protecŃia mediului; 
 In temeiul art.36,alin(2), lit.b) ,alin(4),lit.c),alin (6),lit a) pct.9 si 14 şi art 45 ,alin (2),lit.c)  şi art 49  din 
Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata,cu modificările şi completările ulterioare  

       
                                         HOTARASTE: 

 

   Art.1. Se aproba Regulamentul  privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 
personele fizice şi juridice care nu au încheiat contract  cu operatorul de servicii de salubrizare ,conform anexei 
nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se stabileste cuantumul taxei de salubrizare  astfel : 
  -    5 lei/persoană/lună pentru persoane fizice 

  -100 lei/persoană/lună pentru persoane juridice  
  -  25 lei/lună pentru fiecare casă de vacanŃă 
Art.3.   (1) Calculul  taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice se face pe baza declaraŃiei 

acestora,conform anexelor nr.2A şi 2B,părŃi integrante din prezenta hotărâre . 
   (2) In cazul nedepunerii declaraŃiei   privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice şi 
juridice ,obligaŃia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu si  se  va emite  decizie  de 
impunere, conform anexelor nr.3A şi 3B ,părŃi integrante din prezenta hotărâre,care se vor transmite 
contribuabililor. 

Art.4. Primarul comunei Valea Doftanei  prin Aparatul de specialitate : Biroul finante-contabilitate vor 
duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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