
 

HOTĂRÂREA Nr.7 
din  31 ianuarie 2017 

privind majorarea taxei de salubritate începând cu anul 2017 

 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.01.2017, 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 209/26.01.2017  privind  majorarea taxei de salubritate; 

- referatul de specialitate  nr. 208/26.01.2017 ; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- văzând prevederile art. 6 alin. (1) lit. k); ale art. 26 alin. (1) lit. b), alin. (5) din Legea nr. 

101/2006 privind salubrizarea localităților republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile  Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localitaților; 

- prevederile  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi  ale Legii nr. 207 din 

2015 privind Codul de procedura fiscal; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile  Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din 

Comuna Socodor  încheiat cu S.C.  Selectiv Soc Colectare S.R.L.;  

- prevederile art. 36 alin (4)  litera (c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie. 

În temeiul art. 45 alin (2) lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind  administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Începând cu 01.01.2017, se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru 

anul 2017 de 30 lei/persoană/an, la care se adaugă T.V.A. de 5,70 lei, taxă ce reprezintă 

contravaloarea serviciilor de ”Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor 

menajere de la populaţie”, operațiune cuprinsă în cadrul Contractului de Delegare a Gestiunii 

Serviciului Public de Salubrizare din Comuna Socodor, pentru persoane fizice, beneficiari ai 

serviciului de salubrizare. Persoanele juridice vor achita 48,74 lei/mc la care se adauga 

T.V.A., iar instituţiile publice  suma maximă de 9.748 lei/an la care se adaugă T.V.A. 

Art.2: Persoanele care locuiesc în Comuna Socodor şi societăţile comerciale care desfăşoară 

activitate, sunt obligate în conformitate cu Legea 101/2006 privind salubrizarea localităților 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, la plata taxei speciale de salubrizare, 

stabilită prin prezenta hotărâre; 
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Art.3: (1) Taxa specială de salubrizare va fi achitată anual, în două rate egale, cu următoarele 

termene de plată: - 31 martie pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie; - 

30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și 

decembrie;  

 (2) Persoanele fizice beneficiari ai serviciului de salubrizare, sunt obligate la plata taxei în 

funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv de numărul locatarilor existenți 

la adresa respectivă. 

 (3) Persoanele care lipsesc temporar de la domiciliu cel puțin 30 de zile, vor solicita în scris, 

anterior plecării, recalcularea taxei, menționând perioada pentru care solicită recalcularea 

taxei;  

 

 Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate, SC 

Selectiv Soc Colectare SRL, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi 

pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, 

Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

           

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 

                     IGNA IOAN                                               CRIŞAN GHEORGHE 
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