
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                  H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a orașului Huedin

               Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  ordinară din data de 30.10.2015.
Având în vedere  prevedeile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice
Locale, cu modificările  și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în
interesul  persoanelor fizice și juridice, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru asigurarea funcționării
(finațării) serviciului de salubrizare.
         Ținând seama de referatul  nr. 9146/26.10.2015 înaintat de adm.Gabor Claudiu,  prin care solicită
aprobarea Regulamentului  de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a orașului Huedin.
         Tinand seama de proiectul  de hotărâre nr.  9155/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publică la data de 26.10.2015.
             Văzând prevederile art.6, alin.1, lit.k, p, art.8. Alin. 1, 2, art.9, alin.2, din Legea nr. 101/2006 privind
serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările la zi . 
     Luând în considerare prevederile art. 3, alin.4, lit.a, art.6, art.8,alin.3, lit.d, art.43,alin.3 din legea nr.
51/2006 privind Serviciul de Salubrizare.

Tinand seama de proiectul  de hotărâre nr.  9155/2015 înaintat de primar și  avizat de comisia de
administratie publică la data de 26.10.2015.

Având  în  vedere  Ordinul  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului  Cadru  al  Serviciului  de
Salubrizare.

 In temeiul prevederilor art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 si  art. 36, art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

       H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  Regulamentul de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a orașului 
Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
              Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  se încredințează Directia economică, Serviciul ITL din
cadrul Primăriei Huedin.

 Nr. 131/30.10.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenți:   1
Abțineri:   2
Votat pentru:                              12

              

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


