ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr. 50
privind aprobarea taxei stabilită în lei/tonă pentru operarea serviciului de salubritate prestat la
nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţă ordinară din 29.11.2019,
Luând în considerare:
▪

prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

▪

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.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

▪

prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.

Având în vedere:
▪

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 5766 din 09.10.2019, elaborat de primarul comunei Șoldanu,
prin care propune aprobarea taxei stabilită în lei/tonă pentru operarea serviciului de salubritate prestat
la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;

▪

Anunțul nr. 5744 din 08.10.2019 privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ;

▪

Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 6830 din 29.11.2019, întocmit de compartimentul financiarcontabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, referitor la aprobarea taxei stabilită
în lei/tonă pentru operarea serviciului de salubritate prestat la nivelul comunei Șoldanu, judeţul
Călăraşi;

▪

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 6834 din
29.11.2019;

▪

Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 6840 din 29.11.2019;

▪

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. 6846
din 29.11.2019;

▪

Hotărârea Consiliului local 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 Soldanu, judeţul Călăraşi;

▪

Hotărârea Consiliului local Șoldanu nr.5 din 23 ianuarie 2019 privind aprobarea ajustării taxei pentru
operarea serviciului de salubritate prestat la nivelul comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;

▪

Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor în zona 2 Olteniţa
din judeţul Călăraşi, inregistrat la sediul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Ecomanagement
Salubris” Călăraşi cu nr.2217/19.07.2017;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.15/30.04.2008 privind aprobarea asocierii comunei
Şoldanu cu judeţul Călăraşi şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului, în vederea
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” pentru
dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor în judeţul Călăraşi;

▪

Hotărârea Adunării Generale a A.D.I.Ecomanagement Salubris Călărași adoptată cu nr.234 din
30.09.2019 privind aprobarea tarifului stabilit în lei/tonă pentru localitățile dinmediul rural din zona 2
Oltenița;

▪

Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.44 din 26 septembrie 2019 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.

În baza:
▪

Prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

▪

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), ale art.26 alin.(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 Anexei 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,
modificată și completată;

▪

Prevederilor Legii nr.31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

▪

Prevederilor art.84, art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.i) şi n) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a)
teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă taxele stabilite pentru serviciul de salubrizare, organizat la nivelul comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi, pentru operarea serviciului de salubritate, începând cu 01 octombrie 2019, după cum
urmează:
Nr.
crt.

Tarif în vigoare de la 01.10.2019
Denumire

U.M.

Tarif fără TVA
(lei)

Tarif inclusiv TVA
(lei)

1.1

Taxa pentru populația din mediul rural pentru deșeuri
reziduale

lei/tonă

354,30

421,62

1.2

Taxa pentru populația din mediul rural pentru deșeuri
reciclabile

lei/tonă

740,92

881,69

2.1

Taxa pentru agenții economici pentru deșeuri reziduale

lei/
tonă

385,69

458,97

2.2

Taxa pentru agenții economici pentru deșeuri reciclabile

lei/
tonă

861,97

1025,74

Art.2. - Începând cu data prezentei se abrogă orice prevederi contrare, iar mandatul acordat
reprezentantului comunei Șoldanu în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris
se actualizează conform valorilor prezentate în art. 1.
Art.3. - Se împuternicește dl viceprimar, Iulian MARIN, să întocmească și să semneze notele de
comandă suplimentară pentru colectările ocazionale și suplimentare, inclusiv deșeurile depozitate de
către generatori în locuri nepermise.
Art.4. - Viceprimarul comunei și Compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.5. - (1) Prezenta hotărâre are caracter normativ și va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință
publică.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor
factorilor interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
p. Secretarul comunei Șoldanu,
Insp. Iuliana-Ioana ȚUȚULEA

Nr. 50
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 29 noiembrie 2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 7 voturi pentru, 6 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali în funcție, 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.

