ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FELDRU
HOTĂRÂRE
privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea
taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022.
Consiliul Local al Comunei Feldru întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2021 în
prezența a 15 consilieri.
Având în vedere:
- Raportul nr. 11739 din data de 16.12.2021 întocmit de compartimentul impozite și taxe din
cadrul Primăriei comunei Feldru;
- Expunerea de motive nr. 11740 din data de 16.12.2021 a primarului comunei Feldru Țiolan
Grigore;
- Avizul comisiei de specialitate nr. 11.815 din 20.12.2021;
- Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea
Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul BistriţaNăsăud;
- Anunţul nr. din 10.605 din 03.11.2021, cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe siteul Primăriei Comunei Feldru;
- Procesul-verbal de afişare nr. 10.605 din 03.11.2021;
În baza prevederilor:
- art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12)- (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006
– Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată;
- art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare
a localităților republicată;
- art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139,
alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2022 să se instituie taxă de habitat cu
destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici
(persoane fizice) și non-casnice din comuna Feldru, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în
beneficiul comunității locale și individuale.
Art. 2. Se aprobă ca familiile care au peste 6 persoane în componență să plătească taxa de
habitat cu destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună numai pentru 6
persoane.
Art. 3. Se aprobă ca diferența de la suma încasată și până la achitarea contravalorii integrale
a facturilor aferente colectării deșeurilor să fie suportată din bugetul local.
Art. 4. Art. nr. 3 de la Hotărarea nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la Regulamentul privind
instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe
raza comunei Feldru pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne neschimbat.
Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Comunei Feldru şi va fi
publicată pe pagina de internet a instituţiei (www.feldru.ro).
(2) - Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în
termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la registratura
Primăriei Comunei Feldru.
Art. 6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Primarul comunei Feldru.
- Compartimentul financiar-contabil.
Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor
municipale în județul Bistrița –Năsăud.
- Primarul Comunei Feldru.
Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” 0 „abțineri”, și 2 „împotrivă”
din 15 consilieri prezenţi la ședință.
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