ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI
Judeţul Timiş, 307041, Dudeştii-Noi, Calea Becicherecului, nr. 29
Tel.-fax: 0256/378294, 0256/378020
E-fax: 0356/816494
www.primariacomuneidudestiinoi.ro
primariadudestiinoi@yahoo.com

Hotărârea
Nr. 14 din 16 mar 2009
privind modificarea denumirii taxei de salubrizare
Având în vedere confuzia pe care unii cetăţeni o fac între taxa de
salubrizare şi tariful de salubrizare,
având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2008 privind impozitele,
taxele şi tarifele locale pe anul 2009,
în temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având la bază prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin votul a 10 consilieri din 10 prezenţi
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art. 1.- (1) Se modifică denumirea „taxei de salubrizare” în „taxă de gospodărire
comunală”.
(2) Se abrogă toate prevederile anterioare prezentei hotărâri privind cuantumul
vechii taxe de salubrizare.
Art. 2.- Taxa de gospodărire comunală se instituie pentru finanţarea cheltuielilor
privind:
a) îngrijirea şi înfrumuseţarea zonelor publice din faţa instituţiilor publice;
b) întreţinerea şi curăţarea zonelor publice de pe marginea drumurilor comunale;
c) dezăpezirea drumurilor publice pe timp de iarnă;
d) plata contravalorii serviciilor de colectare a deşeurilor din coşurile de gunoi
stradale;
e) pentru curăţarea domeniului public sau privat al comunei poluat cu deşeuri din
inavilan ori din extravilanul comunei;
f)
alte activităţi de gospodărire comunală care ţin de aspectul general al comunei.
Art. 3.- Se stabileşte cuantumul taxei de gospodărire comunală la 228 de lei/ an/
gospodărie pentru persoanele fizice, respectiv la 500 de lei/ an pentru persoanele
juridice.
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Art. 4.- Persoanele fizice sau juridice care au încheiat cu Primăria contractul de
salubrizare nu trebuie să plătească taxa de gospodărire comunală, aceasta
considerându-se inclusă în tariful de salubrizare.
Art. 5.- Persoanele fizice sau juridice care au achitat deja cuantumul vechii taxe
de salubrizare pentru anul 2009 se consideră că au achitat taxa de gospodărire
comunală pe anul 2009 fără a mai fi nevoie să plătească diferenţa între cele două
taxe.
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