ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE

HOTARAREA NR. 98/55
Privind modificarea Hotararilor Consiliului Local al comunei Sura Mare
Nr. 75/327 2016 si 93/50/ 2016

Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 24
noiembrie 2016,
Analizand raportul nr. 5781/ 2016 intocmit de d-na Floca Ana, consilier in cadrul
compartimentului fmanciar contabil, impozite si taxe,
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sura Mare nr. 89/ 2015 privind
aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in
judetul Sibiu,
Luand in considerare adresa nr. 425/ 2016 a ADI ECO Sibiu privind actualizarea
tarifelor pentru serviciul de salubrizare, pentru utilizatorii casnici si non-casnici,ca urmare
a licitatiilor organizare pentru delegarea activitatii de colectare si transport deseuri
menajere si similare,
In baza prevederilor art.8 alin.3 lit.k, art.9 alin.2 lit.d, art.43 alin.4 din Legea nr.
51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, art.448 alin.l si 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
coroborate cu art.2009 si urm. din Cod civil,
Potrivit prevederilor art. 3 alin.l, art.5 alin.l lit.d si alin.2, art. 16 alin.3 pet.A lit.df, art. 17 alin.l lit.b, art.21 alin.l din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
ECO Sibiu, Hotararea nr.3/ 2016 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului
avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport
a deseurilor municipale in zona I, jud. Sibiu, catre SC SOMA SRL, emisa de ADI ECO
Sibiu,
Vazand avizul comisiei de specialitate,
In temeiul art. 36 alin.6 lit.a pet. 14, alin.7 lit.c, alin.9, art.45 alin.l, alin.2 lit.c,
art.115 alin.l lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l- Hotararea nr. 75/32/2016 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru
utilizatorii casnici pentru anul 2016 se modifica la art. 1 in sensul ca taxa pentru utilizatori
casnici se stabileste la suma de 3,62 lei/persoana/luna, pentru luna decembrie 2016.

Art.2- Hotararea nr. 93/50/2016 privind aprobarea taxei speciale de
salubrizare in comuna Sura Mare, pe anul 2016, pentru persoane juridice, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Titlul Hotararii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"HOTARAREA NR. 93/50 privind aprobarea tarifului de salubrizare in comuna
Sura Mare, pe anul 2016, pentru persoane juridice ";
2. Art.l se modifica in sensul ca tariful pentru persoane juridice (agenti economici si
institutii publice) se stabileste la suma de 282,44 lei/ tona cu TVA, pentru luna
decembrie 2016.
Adoptata in Sura Mare la 24 noiembrie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex afisat sediu, 1 ex Prefectura Sb, 1 ex comp. imp/taxe

