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HOTĂRÂREA NR.68

Din 31 Iulie 2012
privind aprobarea instituirii taxei de salubrizare în

oraşul

Buftea

Având În vedere:
•
Proces -verbal - Raportul de audit de performanta al Camerei de Conturi Ilfov
încheiat la data de 13.04.2012 şi înregistrat la Primaria Oraşului Buftea cu
nr.4371/13.04.2012;
•
Constatari le şi masura dispusa pentru punctul 5 din Decizia nr.10/2012 a Camerei
de Conturi llfov,emisa în urma auditarii modului de organizare şi funcţionare a serviciului
public de salubrizare a oraşului Buftea, comunicata prin adresa nr.297/05.06.2012;
•
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
•
Raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic şi serviciul Taxe şi Impozite ;
Avizul comisiei juridice şi de disciplina;
•
•
Avizul comisiei pentru agricultura si mediu ;
•
În conformitate cu prevederile art.6 alin1 lit.k), art. 26 alin. (2) lit.c, (4) şi (5) din
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor , cu modificările şi
completările ulterioare;
•
Prevederile art. 18 din Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 110/2007;
În temeiul prevederilor art. 282 din Legea privind Codul fiscal , nr. 571/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare,ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale; art. 36 alin. (4) lit."c" si ale art. 45 alin. (2) lit.c) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001 ,republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
Consiliu/local al oraşului Buftea,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) lncepând cu data de 01.01.2013 se stabileşte cuantumul taxei de
salubrizare pe teritoriul oraşului Buftea pentru urmatoarele categorii de persoane:
~
persoanele fizice cu domiciliul în Oraşul Buftea care nu au încheiate
contracte de salubrizare cu operatorul serviciului public,în cuantum de 5 lei/ persoană/lună .
~
persoanele fizice care deţin proprietate pe raza oraşului Buftea, dar care nu
au domiciliul/reşedinţa în oraş se stabileşte taxa în cuantum de 20 lei/ gospodarie/luna.
~
Pentru gospodariile care au în componenţa mai mult de 5 persoane în
familie, taxa se stabileşte în cu antum de 20 lei /gospodarie/luna .
(2) Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare pentru persoanele juridice din
Oraşul Buftea care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul serviciului
public, astfel:
);;>
Persoane juridice -Institutii publice- 50 lei/mc/luna.
~
Persoane juridice -agenti economici -531ei/mc/luna

Art.2. Se aprobă Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubrizare în oraşu l
Buftea, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 (1) Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice ş i pentru persoanele
juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora, conform anexelor nr. 1,3, 5 la
Regulamentul prevazut la art.2.
(2) In cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către
persoanele fizice sau juridice, obligaţia de plată privind taxa de salubrizare se va stabili din
oficiu şi se vor emite decizii de impunere, conform anexei nr.2,4,6 la Regulament,care se
vor transmite contribuabililor.
(3) Taxa de salubritate se încasează de la persoanele fizice si juridice,prin
serviciul S.I.T.L., si se constituie venit la bugetul local al oraşului Buftea.
(4) Se acordă o reducere de 10% din valoarea taxei pentru persoanele care
achita taxa până la data de 31 martie a anului în curs.
Art.4. Situatia gospodăriilor fără contract de prestări servicii de salubritate încheiate
cu operatorul serviciului public, va fi prezentată lunar de către operator.
Art. 5 Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din Regulamentul prevăzut la art.2.
Art. 6. Impotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestatie în
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia.
Art. 7. Secretarul orasului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a
prezentei hotărâri şi transmiterea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov pentru
verificarea legalităţii, Directiei economice, SITL, Primarului orasului Buftea, pentru
cu n oaştere şi punere în aplicare şi operatorului de salubritate de pe raza oraşului Buftea.
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