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   H O T Ă R Â R E
privind instituirea  taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice i juridice dinși juridice din

comuna Chi laz care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul deși juridice din
salubrizare

Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului comunei i referatul de aprobareșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
nr.492 din  8 februarie 2021  prin care  propune aprobarea  taxei speciale de salubrizare în
comuna Chi laz, șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

Văzând  raportul  compartimentului  de resort  nr.493 din  8 februarie  2021 i  șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor avizul
comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Chi lazșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor ;

inând seama de prevederile:Ținând seama de prevederile:
- art.  8 alin. (3) lit. j) i art.10 alin.(15) din Legea nr. 51/2006 privind serviciileșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

comunitare de utilităţi publice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
     - art.6 alin.(1) lit.k),art.8 alin.(1) , art. 26 alin.(1) lit.c) i alin.(3) din Legea nr.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

101/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localităţilor,  republicată  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

-  art.27  i  art.30  din  Legea  nr.  273/2006  șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- art.454 lit.(g) i  șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor art. 484 alin. (1) i (2) din Legea nr. 227/2015  șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor privind Codul
Fiscal ;

- art.183 alin.(1) i (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
În temeiul dispozi iilor art. 129 alin.(1),alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c),art.129țul Bihor

alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.n) ,art.139 alin.(3) lit.  c) i art.196 alin.(1) lit.a)  dinșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;țul Bihor țul Bihor
            Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ordinară,cu 13 voturi șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor țul Bihor “pentru” 

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se  aprobă  Regulamentul  privind  instituirea  taxelor  speciale  de  salubrizare

pentru  persoanele  fizice  i  juridice  din  comuna  Chi laz  care  nu  au  încheiat  contract  deșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
prestări servicii cu operatorul de salubrizare,conform Anexei  ,care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice i juridice dinșlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
comuna Chi laz care nu au încheiat  contract de prestări  servicii  cu operatorul serviciului,șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
după cum urmează:

Taxă specială persoane juridice-cu TVA Taxă specială persoane fizice-
cu TVA

60 lei/lună 30 lei/persoană/lună

Art.3.  (1) Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei
Chi laz prin compartimentele de specialitate.șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor

(2) Prezenta hotărâre se  publică în Monitorul oficial local i se comunică:șlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor
                  -primarului comunei;
                  -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor.țul Bihor țul Bihor               

                                                                                                                  
          Pre edinte de edin ă,                                                    și juridice din și juridice din ță,                                                    

                           Gavril Demjen                                                          Contrasemnează,
                                                                                                               Secretar general,
Nr. 8 din 25 februarie 2021.            Ioan Tiriteu






