R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 23 din 26.02.2021
-

privind ajustarea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.03.2021, pentru persoanele fizice din Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului

Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului;
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.02.2021;
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului și văzând referatul de aprobare al acestui
proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Văzând adresa nr. 41/13.01.2021 formulată de S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L. către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Intersal și înregistrată sub nr. 50/13.01.2021 prin care se solicită realizarea demersurilor pentru ajustarea taxei de salubrizare începând
cu 01.03.2021, precum și adresa nr. 154/16.02.2021 prin care S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. înaintează Primăriei comunei Vama
Buzăului Fișa de fundamentare a elementelor de cost pentru ajustarea sau modificarea taxei de salubrizare în aria A.D.I. Intersal,
conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007;
Având în vedere prevederile Hotărârii A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intersal nr. 44/13.01.2021 prin care
se aprobă ajustarea taxei de salubrizare la cuantumul de 10 lei/persoană/lună, începând cu data de 01.03.2021;
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 149 din 21.12.2018 -privind instituirea
taxei speciale de salubrizare, în anul 2019, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului,
Județul Brașov și aprobarea Regulamentului de implementare, nivelul și condițiile de stabilire a taxei de salubrizare în comuna Vama
Buzăului;
În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) și alin. (2), lit. ,,k”, art. 6, alin. (1), lit. ,,k", art. 8 alin. (1) și (2), art. 25, art. 26,
alin. (1), litera ,,c”, respectiv alin. (3) și (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,d”, alin. (4), lit. ,,c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Ținând cont de prevederile art. 484 și art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, coroborat cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Având în vedere dezbaterile din plenul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
29.01.2021, referitoare la ajustarea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.03.2021, pentru persoanele fizice din Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1: Începând cu data de 01 martie 2021, se ajustează taxa specială de salubrizare la nivelul comunei Vama Buzăului,
pentru producătorii de deșeuri menajere, persoane fizice, la cuantumul de 10 lei/persoană/lună (T.V.A. inclus).
Art.2: Persoanele responsabile cu colectarea taxei de salubrizare din cadrul Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite,
colectare creanţe, patrimoniu vor ține la zi evidența tuturor beneficiarilor serviciului.
Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Județului Brașov, Biroului buget-contabilitate, taxe şi
impozite, colectare creanţe, patrimoniu, S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intersal și se aduce
la cunoștință publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

