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Hotărârea a fost adoptată cu
votul a 13 consilieri

HOTĂRÂREA NR.135
privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi
incepand cu data de 01.01.2019

Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui :
Avand in vedere :
• expunerea de motive privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019;
• raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie
publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti ;
• raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe economicosociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ;
In conformitate cu prevederile Legii nr.101/2016 privind serviciul de salubrizare ,
republicata, publicata in M.O. nr.658 din 08.09.2014, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, Ordonantei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea
activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata si Legii nr.52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica , art. 30 din Legea 273/29.06.2006 privind
finantele publice locale modificata si completata si prevederilor art. 484 din Legea 227/2015
privind Codul fiscal;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. c) si art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba cuantumul taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza
municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019, asa cum este stipulat in Anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2 Taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice , asociatii familiale , cabinete
individuale si persoane fizice independente care domiciliază sau au sediul în municipiul Husi si

taxa speciala de salubrizare pentru persoane juridice, asociaţii agricole, organizaţiile politice şi
obşteşti,institutii publice, fundaţii şi altele asemenea, unităţile de cult , filialele,sucursalele şi
reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe raza municipiului Husi, denumite în continuare
contribuabili se plateste lunar, in termen de 30 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata .
Pentru neachitarea in termen a taxelor se vor calcula majorari de intarziere potrivit legislatiei in
vigoare.
Art.3.Modul de declarare, calcul si plata taxei speciale de salubrizare de catre persoanele
fizice si juridice din municipiul Husi este prevazut in Regulamentul aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 74/2004, modificata si completata prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 129 din 25.06.2011 si prezenta hotarare.
Art.4 Sumele rezultate din incasarea taxei speciale de salubrizare potrivit art.1 constituie
venit cu destinatie speciala si va fi utilizata numai in scopul pentru care a fost instituita taxa;
Art.5. Constatarea, incasarea si urmarirea taxei speciale de salubrizare stabilita potrivit
prevederilor art.1 se realizeaza prin serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Husi ;
Art. 6. (1) Creantele fiscale reprezentand taxe speciale de salubrizare aflate in sold la data de
31 decembrie a anului 2018 , mai mici de 40 lei, se anuleaza.
(2) Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.
Art.7. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2019 .
Art.8. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Huşi.
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