
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului  taxei speciale  de salubrizare  în comuna Platonesti

  
 Consiliul Local Platonesti 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului,  
- Raportul Serviciului impozite şi taxe, 
- Titlul  IX, art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Art. 30 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Titlul IX, pct. 195-196 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Art.26 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art. 6 şi art. 90 din  Ordonanta de urgentă  nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
- Prevederile Ordonantei Guvernului  nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificările şi  completările ulterioare; 
   In temeiul art.36, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. c) şi lit. e), alin.(6), lit. a), punctul 9 şi 14 ,  art.45, alin.
(2),  lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicată, cu 
modificările şi  completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabileşte cuantumul  taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice la 3,58 lei  
persoană/lună fara TVA. 
          (2)Cuantumul taxei de salubrizare  în cazul  persoanelor juridice  este de 50 lei/mc/lună de 
deşeuri colectate. 
Art.3  (1)Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice  şi pentru persoanele juridice se face pe 
baza declaratiei de impunere a acestora. 
        (2)In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice sau 
juridice, 
obligatia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu şi se vor emite decizii de 
impunere , care se vor transmite contribuabililor. 
Art.3 Primarul  comunei Platonesti ,prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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