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                                                       H O T Ă R Â R E A  NR.8 

                                                           din 31 ianuarie 2013 

 
                         privind stabilirea taxei speciale pentru colectarea,transportul şi depozitarea     
                                            gunoiului menajer din gospod riile popula iei 
 
 
                                    Consiliul local al comunei Che ani,jude ul Mureş,în şedin  ordinar , 
                                    Având în vedere Expunerea de motive  cu nr.258 din 25 ianuarie 2013 
prezentat  de c tre Dl.Cucerzan Marius, primarul comunei Che ani, la proiectul de hot râre privind 
stabilirea taxei speciale pentru colectarea,transportul şi depozitarea gunoiului menajer din 
gospod riile popula iei,avizul comun al comisiilor de specialitate, 
                                    V zând prevederile  art.282 din Codul fiscal, art.30 din Legea nr.273/2006 
privind finan ele publice locale, Legea  nr.101 din 25 aprilie 2006 privind  salubrizarea localit ilor, 
republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
                                  În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d” , art.45 şi art.115 alin.(1) lit.”b” 
din Legea nr.215/2001 privind administratia public  local ,republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, 
                                            
 
                                                                         H o t  r  ş t e: 
 
                               Art. 1. Începând cu data de 1 februarie 2013  se stabilesc urm toarele taxe 
speciale pentru colectarea,transportul şi depozitarea gunoiului menajer, dup  cum urmeaz : 

- pentru persoane fizice……………………………….2,00  lei/persoan  /lun  
- pentru persoane juridice………………………….....18,00  lei/unitate/lun  
Art.2. Se aprob  modificarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare 

încheiat cu S.C. PRESCOM Iernut,conform noilor tarife. 
                              Art.3. De executarea prevederilor prezentei hot râri r spund Dl.Cucerzan 
Marius,primarul comunei Che ani şi D-na Str in Delia Maria, contabil. 
                             Art.4. Prezenta hot râre se va comunica: 

- Institu iei Prefectului – Jude ul Mureş 
- Primarului comunei 
- SC PRESCOM Iernut 
- Compartimentului contabilitate,impozite şi taxe locale 
- Spre afişare 

 
 
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDIN                                                      CONTRASEMNEAZ  
                               CONSILIER                                                                            SECRETAR, 
                         Achim Vucu Sorin                                                                       Crefelean Ioan 
 
 
 
 
 
Dact/Red.C.I. 
Prezenta hot râre a fost adoptat  cu votul a 11 consilieri din num rul total de 11 consilieri prezenti la şedin . 


