JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

H O T Ã R Â R E A NR. 13
din 12 februarie 2008
pentru aprobarea taxelor de salubrizare pentru anul 2008
Consiliul local al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, întrunit în cea de-a
XXXVIII-a şedinţã ordinarã a actualei legislaturi
Având în vedere:
- referatul întocmit de cãtre aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat sub
nr.415/05.02.2008, cu privire la necesitatea instituirii taxelor de salubrizare pentru anul
2008;
- prevederile art.30, alin.(1), (2) şi (6) din Legea nr.273/2006 – privind finanţele
publice locale;
- prevederile art.282, alin.(1) din Legea nr.571/2001 – Lege privind Codul fiscal,
modificat şi completat prin Legea nr.343/2006;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.b şi alin.(4) lit.c din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicatã;
- avizul comisiei de specialitate economico-financiarã, edilitar-gospodãreascã,
urbanism, administraţie publicã localã şi relaţii cu publicul.
În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicatã,

H O T Ã R Ã Ş T E:
Art. 1. Aprobã taxele speciale de salubrizare pentru anul 2008, ce vor fi utilizate
integral pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestui serviciu,
dupã cum urmeazã: - pentru persoane fizice – 8 lei/an;
- pentru persoane juridice – 144 lei/an;
Art. 2. Taxele speciale de salubrizare se vor încasa numai de la persoanele fizice şi
juridice care beneficiazã de acest serviciu;
Art. 3. Pentru persoanele fizice, taxa specialã de salubrizare va fi încasatã în
funcţie de existenţa fizicã a persoanei în gospodãrie în tot cursul anului;
Art. 4. Gunoiul menajer se va ridica de la domiciliul persoanelor fizice şi de la
sediul persoanelor juridice din localitatea Vîrfurile, satul Vîrfurile, de douã ori pe lunã, în
prima şi a treia zi de miercuri din lunã;
Art. 5. Prezenta hotãrâre va fi comunicatã:
- Prefecturii judetului Arad;
- aparatului de specialitate al Primarului.
Preşedinte de şedinţã
BANCIU TOMA

Contrasemneazã
Secretar al comunei Vîrfurile
IOAN MICLEAN

