ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;

HOTĂRÂREA Nr. 58/2018
privind actualizarea taxei speciale de salubrizare
pentru anul 2019
avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, din care rezulta necesitatea actualizarii
taxei speciale de salubrizare, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate precum şi raportul
compartimentului de resort;
- adresa A.D.I.V. nr. 432/11.12.2018, inregistrata la institutia noastra cu nr. 5173 din
12.12.2018, prin care solicita actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019;
în conformitate cu:
- prevederile art. 8 alin. (3) lit. k) si art. 9 alin. (2) lit d) si art. 43 alin. (4) din Legea 51/2006
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- preveerile art. 3 lit. f), art. 6 lit. k) si art. 26 alin. (2) si 27 din Legea 101/2006 privind
serviciul public de salubrizare a localitatilor;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 484 alin. (1) (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotararea nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. art. 7 alin. (2) lit h), art. 13 alin. (1), art. 132 alin. (1) alin. (3) lit. c) si d) din
Statutul Asociatiei pentru Dezvoltarea Intercomunitara a judetului Vaslui „ADIV”, actualizat;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „d“, alin. (4) lit. „ c”, alin. 6 lit. „a” pct. 14, alin. 7
lit „c”, alin. (9), art. 45 alin. (1) si (2) lit. „c” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă actualizarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice la valoarea
aferenta pentru anul 2019, respectiv de 3,1 lei/persoana/luna (TVA inclus) pentru Comuna Rafaila,
jud. Vaslui.
Art.2. Taxa speciala de salubrizare se va actualiza la inceputul fiecarui an conform Planului
anual de evolutie a taxelor si tarifelor, parte integranta a Sistemului Integrat de Management a
Deseurilor Solide in judetul Vaslui si se va mentiona in bugetul local.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rafaila,
judeţul Vaslui, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe.
Art.5. Prezenta se comunica A.D.I. Vaslui, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila si Institutiei PrefectuluiJudetul Vaslui si se aduce la cunostinta publica, prin afisare.

Rafaila, 28 decembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Birgau Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 decembrie 2018.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

