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7ifelor prăzticăte de către operatorul serviciului
privind aprobarea taxei speciale de salubrizai
de salubrizare pe raza teritorială a Comunei Bucu
Consiliul local Bucu, judetul Ialomita,
Avand

in vedere:

2022;
referatul de aprobare al primarului Comunei Bucu, cu nr____/
/
2022;
Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bucu cu n
avizul comun
de utilităţi publi e, republicată, cu
prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
modificările şi completările ulterioare
deşeurilor:
- prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul
serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu
- prevederile Legii nr. 101/2006 privind
modificările şi completările ulterioare;
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind

al

ulterioare;
14/10.03.2022 încheiat de ADI ECOO 2009
- Contractul de delegare a serviciului de salubrizare nr.
cu SC ADI ECOO 2009 SRL;
lit. e) și art. 139 alin. (1) şi (3) lit. d) din O.U.G. nr.
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4)
5772019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
În temeiul prevederilor art. 196 alin.1)
completările ulterioare,
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

și

HOTĂRĂSTE
umedă,
Art.1- (1) Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru populație, fracţia
percepută pe raza UAT Bucu de 8 lei/persoană/lună.
uscată,
(2) Se aprobă taxa specială de colectare deşeuri municipale fracția
2
de
mediul
lei/pers./lună.
rural
percepută pe raza UAT Bucu, pentru utilizatorii casnici
(2) vor intra
la
și
vigoare la
(1)
punctul
salubrizare
de
prevăzute
Taxele speciale

în

(3)
Contractului de prestări servicii cu operatorul.
semnării
data
reprezintă venit al
(4) Taxele speciale de salubrizare prevăzute la punctul (1) şi (2)
cheltuielilor de salubrizare a
bugetului local al Comunei Bucu şi se foloseşte pentru finanţarea
operatorul
aferente încheiat
localităţii conform contractului de delegare a gestiunii, cu anexele
serviciului de salubrizare.
economiei și
(5) Se aprobă tariful de colectare fracţia umedă perceput pentru agenţi
528
de
lei/tonă cu T.V.A.;
instituţii pentru serviciile prestate de operatorul serviciului de salubrizare
useată!
pentru agenţi
fraeția
(6)Se aprobă tariful de colectare deşeuri municipale
economici şi instituţii de 379,18 lei (TVA inclus)/tonă;

cu

Art,

în

2.

- Taxa

funcție de
adresa respectivă.

Bucu,

comunei
către locuitorii care au domiciliul sau resedinta pe raza
locatarilor
existenţi la
numărul
persoane din fiecare familie, respectiv

se datorează
numărul de

de

şi

taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se
regimul tarifelor
3 - Cuantumul
Consiliul Local Bucu.
ajustează sau se modifică prin hotărâre a
datorează lunar, cu termen de plată până la

şi

Art.

Art. 4.(1)

- Taxa

specială

de salubrizare

se

sfârşitul fiecărei
sine, calculul şi plata majorărilor de
(2) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după
silita prevăzute! de Legea
întârziere precum şi aplicarea masurilor de urmărire şi executare
ulterioare,
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
luni.

nr.

altă prevedere locală
începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice
contrară îşi încetează aplicabilitatea.
|

la sediul Primăriei
Art.6,- Prezenta hotărâre la fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin afișare
comunei Bucu şi prin publicarea pe site-ul www primariabucu.ro.

îndeplinire prevederile prezenței hotărâri, iar
hotărâre va fi comunicată membrilor
prin grija secretarului general al UAT Comuna Bucu, prezenta
SC ADI ECOO 2009 SRL şi Instituţiei
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECOO 2009”,
va publica
pe site-ul wwww.primariabucu.ro.
Prefectului lalomiţa. Hotararea

Art.7.- Primarul Comunei Bucu va duce

se

a

si

PREȘEDINTE,
Elena ILIE

CONTRASEMNEAZA
Secretar general,
Alexandru RACEANU
|
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