ROMANIA
JI'DETUL BACAU
COMI.INA BUCIL]MI
CONSILIIL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.10 din 28 martie 201,9
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non casnici de pe raza
Comunei Buciumi, Judeful Baciu
Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de
28 martie 2019;
'\
Analizand Expunerea de motive nr.720 drn 18.02.2019 prezentata de primarul comunei si
continutul referatului de necesitate prezentat de viceprimarul comunei, inregistrat la nr.686 din
t4.02,20t9:
Ludnd in considerare adresa nr.4I9 drn 4.02.2019 transmisa de Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau;
Yazand prbvederile art.Z, pct.I din Actul aditional nr,3 la Documentul de pozitie privind
modul de implementare a Proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in
Judetul Bacau", aprobat prin Hotararea Consiliului Local Buciumi nr.36 din din 21.12.2010, cu
modifi carile si completarile ulterioare;
Yazand Anuntul nr,72l din 18.02.2019 referitor la elaborarea proiectului de hotarare
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorir noncasnici de pe raza Comunei
Buciumi, Judelul Bac6u, publicat in publicatia locala,,Bacau Press";,$:
Analizand continutul Raportului de avrzare m,t426 din 28.03.2019 al Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Buciumi;
In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitili publice w,5112006,
republicatS, cu modificdrile Ei complet[rile ulterioare, prevederrle art.25 din Legea privind
serviciul de salubrizare a localitdlilor nr.I0112006, republicatd, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare;
in temeiul art.36, ahn.(2),lit."b" $i "d", aIin,(4),|it."e", alin.(6), lit."a", pct.I4, art.45 qi
art.115, alin.(l), lit,"b" din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicatA, cu
modifi clrile gi completirile ulterioare,

HOTAnA$rE:
Art, 1- (1)incepdnd cu data de 1 aprilie 2019 se stabileqte taxa special[ de salubrrzare pentru
utilizatorti non casnici de pe raza Comunei Buciumi, Judetul Bacau pentru frnan[area serviciului
public de salubrizare, in cuantum de 70 lei, la o cantitate minim colectzta intre 0,1 si 0,5 mcl luna,
urmand ca ceea ce depaseste aceasta cantitate minimala, ca fte taxata corepunzator,
(2)Ritmul de colectare al deseurilor este stabilit o data pe saptamana, in ziua de
marti, intre orele 8,00-16,00.
(3)Taxa speciala va
achitata lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, la
compartimentul impozite si taxe din cadrul 4paratului de specialitate (sediul Primariei Buciumi),
iar pentru neplata acesteia in termen vor fi incidente dispozitiile legale in materie fiscala.

fi

Art.z- Se desemneaza domnul viceprimar-Mihalache Ion, ca persoana responsabila cu
monitorizarea si validarea cantitatilor de deseuri preluate de la utihzatorii non casnici de pe nza
Comunei Buciumi.
Art. 3- Hotdrdrea se va comunioa primarului comunei, biroului buget, contabilitate,
venituri, achrzrtir publice din aparatul de specialrtate, viceprimarului comunei si Institutiei
Prefectului Judeplui Bac[u qi va fi adusd la cunoqtinfd public6, in condiliile legii, prin grija
secretarului comunei.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONTRASEMNEAZA,
Secretar-Cons.juridic, BILEI ELENA

#

AdoptatE cu unanimitate de voturi "pentru" (13 voturi din 13 consilieri prezenti)

ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMI.INABUCIUMI
SECRETAR
NR. 1434 din 28.03.2019

PROCES . VERBAL
privind afisarea la sediul primariei si pe site-ul acesteia a
llotararilor Consiliului Local Buciumi nr. 10 si 11, din 28 martie 2019

Subsemnata Bilei Elena, secretar al Comunei Buciumi, Judetul
Bacau, in conformitate cu prevederile Legii nr.54412003 privind accesul la
informatiile-publice, cu prevederile Legii nr.2l5DA01 privind adminisfatia
publica locala, republicata, crr modificarile si completarile ulterioare, am
procedat astazi, data de mai sus la afisarea la sediul Primariei comunei
Buciumi si pe site-ul acestei institutii a hotararilor adoptate de Consiliul
Local Buciumi, in sedinta ordinara din data de 28 martie 20t9, respectiv nr,
10 si

11.

g

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare,
unul pentru dosarul de sedinta si unul pentru afisare impreuna cu hotararile.

SECRETAR,
ELENA BILEI

