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IIOTANANNI I\R. 66
Privitoare la: instituirea qi incasarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului de salubrizare, persoane fizice qi juridice de citre Primiria comunei
Alunu
Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit ire qedinfd extraordinard in data de
13.09.2018, la care participl un numdr de 12 consilieri locali din totalul de 13 consilieri
in funcfie;
Av6nd in vedere Hotir6rea Consiliului Local Alunu nr. 65 din 13.09.2018, prin
care doamna Trdscdu Aurelia a fost aleasi preqedinte de qedinli pentru o perioadd de 3

luni ;
Avdnd in vedere:
- referatul inregistrat sub nr. 10.812 din 11.09.2018, intocmit de viceprimarul
comunei Alunu, domnul Ciobanu David, prin care propune instituirea qi tncasarea taxei
de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane frzice qi juridice de
c5tre Primdria comunei Alunu;
- expunerea de motive inregistratd sub nr. 10.813 din 11.09.2018, intocmitd de
primarul comunei Alunu, judeful Vdlcea;
Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, judelul Vdlcea;
lindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitilii a proiectului de
hotdrAre intocmit de secretarul comunei Alunu;
In conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit ,,V', art.8 alin (1), art. 26 alin (1)
lit.,,c", alin (2), (3), (4) si (5) din Legea ff. 10112006 a serviciului de salubrizare a
localitatilor, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; prevederile art. 30 din
Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulteriCIare; prevederile art, 484 din Legeaw,22712015, privind Codul Fiseal;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (1), din Legea nr 21512001a administratiei
publice locale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, cu un num5r de 12
voturi pentru, adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

Art.l.

Se aprobd instituirea qi incasarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului de salubizare, persoane fizice gi juridice, de cdtre Prim5ria comunei Alunu,
incepdnd cu luna septembrie 2018.
Art.2. Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului se stabileqte dupb cum
urrneazd:

(L) pentru persoanele fizice:
- 4\eillund, inclusiv TVA - gospodarie cu gipersoana;
- 8 lei/lund, inclusiv TVA - gospodarie cu 2 persoane;
- 12 lei/lunb, inclusiv TVA - gospodarie cu mai mult de 2 persoane.
(2) pentru persoanele jirridice Ei persoanele fizice autorizate:
- 30 lei/mc/1un6, inclusiv TVA.
Art. 3. Utitizatorii persoane juridice, datoreazd,taxa,in funcfie de volumul de
deqeu generaVlund. Acesta va fi comunicat de cdtre utilizator iar impunerea se va face in
baza declarafiei fiecirie persoane juridice sau din oficiu.
Art. 4. Taxa de salubrizare se va incasa in contul special instituit qi deschis la
Trezoreria Horezu.
Art. 5. Se aprobd traseele pentru serviciul de salubr\zare, dupS cum urmeazS:
- satul Alunu: - Strada Principald (DJ 605C)
- Cdtunul Poduri
- satul Bodeqti: - Strada PrincipalS (DJ 605C)
- satul Colteqti: - Strada Principald (DJ 605C)
- satul lgoiu: - Strada Principale (DJ 605C)
\
- Cdtunul Corn[fel (DJ 676D)
- satul Ilaciu: - Strada Principali (DC 111)
- Cdtunul Dealu Mare (DC 110)
- satul Ocracu: - Strada Principali (DC 113) - pend lamagaz\n Vlddoiu Elena
- Cdtun Ciobani
- satul Roqia: - Strada Principald (DC 1 11 )r- pdn6 la bar SC Popoiu SRL.
Art. 6. Pentru persoanele frzice qi juridice care nu sunt de-a lungul traseelor
stabilite la art. (5), taxa de salubrizare se va institui qi incasa dupi amenajarea de
platforme pentru colecatrea deqeurilor menaj ere.
Art.7. Primarul comunei Alunu va aduce la trdeptinire prevederile prezentei
hotarari, informdnd Consiliul Local Alunu asupra modului de indeplinire.
Art. 8. Prezenta hot5rdre se va comunica: Instituliei Prefectului - judeful
Vdlcea, Compartimentului Contabilitate qi Inspecfie Fiscald din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Alunu si se va afisa la sediul Consiliului Local Alunu-
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