ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 12
din 22 februarie 2018
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii
din comuna Livezeni ,județul Mureș,începând cu data de
01.03.2018 până la data de 01.03.2019.

Consiliul Local al comunei Livezeni,județul Mureș,
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni , referatul de specialitate și
avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) lit.k),art.26 alin.(3) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,precum și ale art.30 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,
In conformitate cu prevederile,art.26 alin.(2^2) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,
In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,modificată,
Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică,
In temeiul dispozițiilor art.10,art.36 alin.(1) și alin.(2) lit.d) alin.(6) lit.a) punctul 14, art.45 si
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Se stabilește taxa specială de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază
utilizatorii din comuna Livezeni, începând cu data de 1 martie 2018 până la data de 1 martie
2019.
Art.2.(1)Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice este de
14 lei /gospodărie/lună cu TVA.
(2)In cazul persoanele juridice cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 75
lei/mc /lună +TVA, cu obligația încheierii contractelor individuale cu firma contractată de
comuna Livezeni.
Art.3.Taxele prevăzute la art.2 alin.(1) se plătesc de către toate persoanele care dețin case
de locuit sau case de vacanță pe raza comunei Livezeni.
Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul
contabilitate, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al comunei Livezeni.
Art.5.Impotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de
15 zile de la aducerea la cunoștință.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Mureș
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate,impozite și taxe
- Afișare
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