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CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA		                                                
JUDEŢUL ARAD			

PROIECT 
H O T Ă R Â R E A   NR.  
Din data de  _______________
Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare datorată de
 persoanele fizice și juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul  S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Având în vedere: 
- Adresa nr. 1759/20.11.2017 emisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;
- Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017;
- prevederile art. 6 lit. k) și lit. p) coroborat cu art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile art. 30 alin. (3), (5) și (7) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptarea hotărârii cu _______ voturi pentru, cu _______ voturi împotrivă, cu _______ voturi abțineri;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a încheia cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. contracte de prestări servicii de salubrizare.

Art. 2. Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 3. Se instituie, pentru perioada 23.04.2018-30.12.2018, taxa specială de salubrizare datorată de persoanele fizice şi juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Art. 4. Procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a taxei speciale de salubrizare este stabilită în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cuantumul taxei pentru perioada 23.04.2018-31.12.2018 este de:
	6.25  lei/persoană/lună, în cazul persoanelor fizice;
	350  lei/tonă, în cazul persoanelor juridice.



Art. 6. După încheierea contractelor cu utilizatorii, S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. are obligaţia de a pune la dispoziţia Primăriei comunei Livada situaţia privind contractele de prestări servicii de salubrizare pentru persoane fizice şi juridice, asociaţii de proprietari/locatari, situaţie care să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: denumire/nume, prenume, CUI/CNP, sediu/adresă, număr contract/data, cantitate/număr persoane etc.

Art. 7. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei Livada, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei comunei Livada.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: 
	Primarul comunei Livada
	Prefectul județului Arad 
	Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.





Inițiator de proiect ,                                                                        Contrasemnat                                                      
   Secretar,       
Bimbo Iosif                                                                                Răcănel Ionela Nadia 






























COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ


HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________

Cu  privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi:
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie  
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar 
dl. TĂRȘAN NELU –membru
dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru
dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru 
dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru 
dl.AUREL BĂLAȘ -membru
dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru
dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru 

S-a dezbătut proiectul aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1,  nr. 20130/23.10.2017,  hotărâre care se avizează_______________________.


Preşedinte	Secretar
          Șerb Militon                                                   Florincuța Alexandrina  


