
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
     C O Ş E R E N I

        JUDETUL  IALOMIŢA 

HOTARARE
pentru modificarea parţială a HCL nr. 34/31.07.2018 privind  aprobarea Regulamentului privind taxa

specială de  salubritate datorată de către utilizatori, în cazul in care  aceştia beneficiaza individual, făra
a avea contract  cu prestatorul serviciilor de salubritate

          Consiliul Local al comunei Cosereni:
          Avand în vedere:

- Proiectul de hotǎrâre nr. 5/ 07.02.2020 şi  referatul de aprobare al  primarului comunei 
Coşereni nr. 34/20.03.2020;

- referatul Biroului financiar – contabil nr. 45/20.03.2020 ;
- Avizul comisiei de specialitate cu nr.  53/24.03.2020.

         In conformitate cu : 
- prevederile  art.484 si 487  din Legea nr. 227 privind Codul fiscal;
- prevederile   Legii nr.  51/ 2006  privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată,
- prevederile Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare al localitătilor, republicată,

- Prevederile art.  129, alin. (4), lit.c)din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  privind
Codul administrativ .

 În temeiul prevederilor art. 139 şi  art. 196, alin. (1), lit.a)   din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.
57/ 2019  privind  Codul administrativ,  adopta   prezenta 

HOTÂRÂRE:

Art.1  Se aprobă modificarea art. 4, alin.(6) din anexa la HCL  nr. 34/ 31.07.2018 privind aprobarea 
Regulamentului privind taxa specială de  salubritate datorată de către utilizatori, în cazul in care  
aceştia beneficiaza individual, făra a avea contract  cu prestatorul serviciilor de salubritate, care va avea
următorul cuprins : „Contribuabilii care deţin imobile – case de locuit pe raza comunei  Coşereni, dar nu 
locuiesc efectiv la adresa  respectivă, aceste imobile fiind nelocuite în mod permanent, nu datorează taxa de 
salubritate.”

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, publicare pe 
site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului comunei Coşereni.
         
     PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 

 STĂNICĂ   CARMEN                                                CONTRASEMNEAZÃ,
                       Secretar General   al comunei 

    NICA     DANIELA 
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