ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
H O T Ă R Â R E nr. 57 /06.06.2017
privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de vidanjare fose septice prestat de
catre Serviciul Apa Canal
Având în vedere:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

expunerea de motive a primarului comunei , dl Andrei Ion , înregistrata la nr.
5417/31.05.2017 ;
nota de calcul intocmita de catre Serviciul Apa Canal ,înregistrat la nr. 5418/ 31.05.2017 ;
avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare;
avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Smeeni, nr. 5419/06.06.2017;
prevederile Legii nr.227/2015 privind Noul Cod Fiscal ,cu modificările şi completările
ulterioare ;
prevederile H.C.L. Smeeni nr.93/19.10.2016 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului
“CONSILIUL LOCAL SMEENI- SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes
local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al
comunei SMEENI,judeţul Buzău;
prevederile H.C.L. Smeeni nr.94/19.10.2016 privind darea în administrare şi exploatare a
serviciului şi sistemului de alimentare cu apă al comunei SMEENI judeţul Buzău către
serviciul “CONSILIUL LOCAL SMEENI - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de
interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al
comunei SMEENI, judeţul Buzău ;
prevederile Legii 207/2015 privind Noul Cod de Procedura Fiscala;
prevederile art.5 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art.1, art.2, art.4 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala;
prevederile art.56 din Constitutie , republicata;
prevederile art.39 alin (4) din Legea nr.215/20012 privind administratia publica locala ,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
prevederile art.4, pct.1, art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale , ratificata prin
Legea nr.199/1997;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.c, alin.4,lit.c,art.45 şi art.115.alin.1,lit.b
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Pe data prezentei se instituie taxa speciala pentru vidanjare fose
septice in cuantum de 300 lei cu TVA pentru fiecare transport.
Art.2 Sumele incasate se constituie venit la bugetul propriu al Serviciului
Apa Canal al comunei Smeeni,judetul Buzau.
Art.3 Pe data prezentei se abroga H.C.L. Smeeni nr.63/22.07.2016 .
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului
comunei:
- Institutiei Prefectului – Judetul Buzau,
- Tuturor institutiilor publice interesate,
- Primarului comunei ,
- Serviciului Apa Canal Smeeni,
- Se va aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediu si site-ul
institutiei publice.
Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Stefan

Contrasemneaza
Secretar
Stanescu Anghel Luigi

Nr. 57 din 06.06.2017 , Smeeni-Buzău,

Hotărârea fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din data de
06.06.2017, cu respectarea prevederilor art. 45 ,alin(1) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale ,republicata si actualizata, cu un numar de 13 voturi
„pentru”, 0 „împotrivă” , 0 „abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care
prezenţi la şedinţă 13 .
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