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HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de
salubrizare in comuna Fărcașele, județul Olt si a taxei speciale de salubritate pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Fărcașele întrunit în ședinta ordinara din data de 05
decembrie 2018.
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a viceprimarului comunei Fărcașele, nr.6687 din 28.11.2018
pentru susținerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate al administratorului public al comunei Fărcașele, înregistrat
sub nr.6688 din 28.11.2018;
-adresa nr.1287/19.11.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Olt-Eco”,
înregistrată la primăria comunei Fărcașele sub nr.6727/03.12.2018;
-Nota de fundamentare privind calculul taxelor de salubrizare la nivelul județului Olt;
-Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în
comuna Fărcașele, județul Olt;
Avand in vedere rapoartele de avizare, nr.6686 din 28.11.2018, ale:
 Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, culte, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive şi de agrement;
 Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice a cetăţenilor
 Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare, buget, agricultură,
administrarea domeniului public şi privat al comunei Fărcașele, servicii şi comerţ, programe
de dezvoltare economico-socială, amenajarea teritoriului şi urbanism, gospodărire
comunală şi protecţia mediului ;
Luând în considerare cadrul legal :
- art.454 lit.g) și art.484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;
- art.27 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.25, art.26, art.27din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.1, alin.2), lit.e), art.6, art.8, alin.3), lit.j), art.42 alin.1 lit.c) ;I art.43 alin.1 si alin.2 din
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”d” raportat la alin.(6), lit.”a”, punctul 14 şi
ale art.45, alin.(2), lit.”c”, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.”b” din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL FARCASELE
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba “Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de
salubrizare in comuna Fărcașele, județul Olt.
Art.2. – Se aproba instituirea taxei speciale de salubrizare pentru comuna Fărcașele,
judetul Olt pe anul 2019, după cum urmează:
- persoane fizice in cuantum de 3,69 lei/pers/luna (inclusiv TVA), din care 0.39 lei
Taxa de economie circulara.
- persoane juridice este de 350,21 lei/tonă/lună (inclusiv TVA), din care 15,79 lei/tonă
colectată reprezintă taxa de economie circulară.
Art.3.– Se acorda mandat special reprezentantului comunei Fărcașele, membru în
Adunarea Generala a ADI "Olt-Eco" sa voteze adoptarerea Hotararilor Adunarii
Generale ADI prevazute la Art.1 si Art.2.
Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Olt-Eco”,
Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUDOR NICUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr.53 din 05.12.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data de 05.12. 2018, cu
respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din numărul total de 12 consilieri prezenți în ședință
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