
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                
                                                                    H O T A R Â R E A   Nr.47

                                                                          din 25  aprilie 2017

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără 
contract, în comuna Livezeni ,județul Mureș.

        
        Consiliul Local al comunei Livezeni,județul Mureș,

         Analizând  expunerea de motive a primarului nr.1487 din 14.04.2017,referatul viceprimarului 
nr.1488/14.04. 2017 și avizul comisiei de specialitate,
         Având în vedere prevederile art.6 lit.k),art.26 alin.(3)  din Legea serviciului de salubrizare a localităților 
nr.101/2006,republicată,
         Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările 
ulterioare,
          In conformitate cu prevederile,art.26 alin.(2^1) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea 
Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,
         In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative,republicată,
         In temeiul art.10,art.36 alin.1 și alin.2 lit.d alin..(6) lit.a) punctul 14, art.45 si art.115 alin.(1) lit.b) din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                                             H O T Ă R Ă S T E:
  
         Art.1.Incepând cu data  adoptării prezentei hotărâri se instituie în raza administrative-teritorială  a 
comunei Livezeni,taxa specială de salubrizare aplicată in cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de 
deseuri individuali,fără contract de prestari servicii publice de salubrizare încheiate cu operatorul acestora.

      Art.2.(1)Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fără contract este de  500 
lei/an/gospodărie , iar pentru persoanele juridice fara contract este de 5000 lei/an.
              (2) Taxele prevăzute la art.2 (1) se plătesc de către toate persoanele fizice și juridice care dețin 
imobile(construcții) pe raza comunei Livezeni,județul Mureș.

      Art.3 Refuzul producătorilor de deșeuri  de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de 
salubrizare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

       Art.4.Operatorul serviciilor de salubritate  împreună cu compartimentul contabilitate și compartimentul 
impozite și taxe din cadrul primăriei comunei Livezeni vor ține la zi evidența tuturor utilizatorilor cu și fara 
contracte de prestări servicii.
       Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarări se incredintează SC Salubriserv ,compartiment 
contabilitate,impozite și taxe

       Art.6.Prezenta hotarare se va comunica:
                 - Institutiei Prefectului Judetul Mureș;

                             - Primarului comunei Livezeni;
                             - SC Salubriserv S.A.
                             - Compartimentul impozite și taxe
                             - Compartimentul contabilitate
                              -Afișare

              
         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
          Dobos Levente-Szilveszter                                                                                                    Secretar
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