ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ajustării taxei pentru serviciile de salubrizare
organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 24.08.2017,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.4674/14.07.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea ajustării taxei speciale pentru serviciile de salubrizare organizate la
nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Raportul de specialitate înregistrat sub nr.5684/23.08.2017, elaborat de Tudora Zamfir, referent în
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică şi de disciplină, înregistrat sub
nr.5711/24.08.2017;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, înregistrat sub nr.5712/24.08.2017;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.5713/24.08.2017;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.31 din 31octombrie 2006 privind înfiinţarea
serviciului de gospodărie comunală şi lucrări edilitare, ca serviciu public de interes local, în
subordinea Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea ajustării taxei
pentru serviciile de salubrizare organizate la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Contractul de prestări servicii de salubritate nr.23 încheiat la data de 06.01.2010 cu operatorul local
S.C. NICOLAS COMPANY S.R.L. Oltenița;
 Adresa S.C. NICOLAS COMPANY S.R.L. Oltenița nr.97/12.06.2017, înregistrată la Primăria
Șoldanu cu nr.4178/14.06.2017, prin care solicită Consiliului local al comunei Șoldanu aprobarea
ajustării taxei speciale.
În baza:
 prevederilor art.1 alin.(2) lit.e) și alin.(4) lit.l) și ale art.9 alin(2) lit.d) din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice;



prevederilor art.6 alin.(1) lit.k), ale art.26 alin.(1) lit.b) și c), (5) teza 1 și ale art.26 alin.(8) lit.a) din
Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, modificată şi completată;



prevederilor art.5 alin(2), art.36 alin.(2) lit.b) şi lit.d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a), pct.14 din Legea
nr.215/2001 privind administatia publică locală, republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă ajustarea taxei speciale pentru serviciile de salubrizare, organizate la nivelul
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, după cum urmează:
a) colectarea, încărcarea, transportul şi depunerea deşeurilor de la gospodăriile populaţiei:
5,00 lei/persoană/lună;
b) colectarea, încărcarea, transportul şi depunerea deşeurilor de la agenţi economici:
echivalentul a 12 euro/mc.
Art. 2. - Viceprimarul comunei și compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitet al
primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Secretarul comunei Șoldanu va asigura comunicarea hotărârii adoptate tuturor factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 8 voturi pentru, 4 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.

