ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

HOTARARE
privind stabilirea unor masuri administrativ-fiscale in domeniul salubrizarii

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasele, inregistrat la
nr.53/06.01.2020;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la nr.52/06.01.2020;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
actualizata;
- prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata;
- adresa SC RER SUD S.A. cu nr.12144/09.12.2019, inregistrata la UAT Pietroasele
la nr.5528/09.12.2019, privind propunerea de modificare a tarifelor;
-H.C.L nr.77/20.12.2019, privind majorarea tarifului practicat de S.C. RER SUD
S.A. (fosta S.C. RER Ecologic Service Buzau S.A.) in comuna Pietroasele, judetul Buzau ;
- ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului
Local;
În temeiul art. 196 alin (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTARASTE
Art. 1. Incepand cu 01.01.2020 se mentine metoda de realizare a prestatiei de catre
SC RER ECOLOGIC SERVICE SA BUZAU, colectarea gunoiului menajer pentru
populatia din comuna Pietroasele.
Art. 2. Cu data de 01.01. 2020 se stabileste taxa locala in domeniul salubrizarii dupa
cum urmeaza:
(alin.1) Pentru gospodarii cu 1 persoana: 7 lei/luna;
(alin.2) Pentru gospodarii cu 2 persoane :14 lei/luna;
(alin.3) Pentru gospodarii cu 3 persoane:21 lei/luna;
(alin.4) Pentru gospodarii cu 4 persoane si mai mult:28 lei/luna;
(alin.5) Pentru casele de vacanta se va percepe o taxa, echivalentul unei gospodarii
cu 1 persoana timp de 6 luni/an, respectiv 42 lei;
(alin.6) Pentru persoane juridice:100 lei/mc/luna
(alin.7) Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, asociatii
familiale care comercializeaza produse alimentare si nealimentare sau presteaza
servicii se va stabili o taxa de :50 lei/mc/luna;
alin(8) Persoanele juridice si P.F.A.care detin spatii comerciale in incinta proprietatii
personale, vor plati o singura taxa, aceea aferenta pentru persoane juridice sau persoane fizice
autorizate”.
Art. 3.Taxa de salubrizare se va aplica la toate gospodariile de unde se poate colecta
gunoiul menajer.
Art.4.Taxa de salubrizare se va incasa pe baza de chitanta.
Art.5.Compartimentul impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.6.La data intrarii in vigoare a prezentei HCL nr.5/31.01.2017 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.7. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Presedinte de sedinta,
Dumitrascu Dragos Dumitru
contrasemneaza,
secretar general,
Matache Aurelia

Nr.1
Data: 10.01.2020

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru, - voturi impotriva,
-abtineri, 1 absent.

