R O M A N I A, JUDETUL ARAD
COMUNA USUSAU
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 14
din
31 IANUARIE 2017
Privind aprobarea modificarii taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 la nivelul Comunei
Ususau
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU
AVAND IN VEDERE :
- Proiectul de hotarare din data de 20.01.2017 initiat de D –l VASIESCU IONEL – viceprimarul
comunie Ususau;
- Expunerea de motive si Referatul cu nr. de inregistrare 220/20.01.2017 si Expunerea de motive
a D-nei VACARESCU CRISTINA-AURICA – Inspector de specialitatea – taxe si Impozite in
cadrul Primăriei Ususău;
- Raportul de avizare al compartimentului de specialitate reprezentat de D-na ROSIANU
MIHAIELA IOANA – Secretarul comunei Ususau;
- Prevederile Legii 384/2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență(OUG) 31/2013 pentru
modificarea și completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu - Anexa 2;
- Prevederile Art. 9 alin (2) din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea comunelor, republicata;
art. 24 alin (4) , art. 26 alin (3) din Legea nr. 101/2006;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30
și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei.
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 10/2017 al comisiei de specialitate nr. 2;
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 6/2017 al comisiei de specialitate nr. 3;
- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 9/2017 al comisiei de specialitate nr. 4;
- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei;
- Votul favorabil al unui numar de ___8_ consilieri locali prezenti la sedintă, __-_ împotriva,
abtineri __1__;
In temeiul art. 45, alin 2 lit. c din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aproba modificarea taxei speciale de salubrizare pe anul 2017 la nivelul Comunei
Ususau, conform anexeir nr. 1 care fac parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Dl ȚOLE FLORIN primarul comunei Ususau și Compartimentul Contabilitate – Taxe si Impozite din cadrul Primăriei
Ususău.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- Institutia Prefectului judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii
Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios;
- D–l TOLE FLORIN, primarul comunei Ususau ;
- D-na PACURAR MONICA – contabil;
- D-na VACARESCU CRISTINA - AURICA – Inspector de Speciliatate – Taxe si Impozite in
cadrul Primariei Ususau;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
_______________________

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, ROSIANU MIHAIELA IOANA

