ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 156 din 21.12.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și
taxele locale pentru anul 2017 precum și alte măsuri fiscale
Analizând prevederile:
a) art. 475 alin. (2) și 484 din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările
și completările ulterioare;
b) art. 26 alin. (1) lit. b) și c) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.
101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și taxele locale pentru
anul 2017;
d) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot
institui taxele speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 22.10.2012, cu
modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat sub nr.11254/2016, calitate acordată de prevederile art. 45 alin. (6),
teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către
administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
a) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.11253/ 2016;
b) raportul Comisiei de specialitate ECOF, AGRUM a Consiliului Local;
c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
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în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și taxele locale
pentru anul 2017 se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 54. - (1) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 50 de lei.
(2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol este de 30 lei.”;
2. Denumirea Capitolului al IX-lea se modifică și va avea următorul cuprins:
„Capitolul al IX-lea Taxe speciale, tarife, redevențe, chirii”;
3. Denumirea Secțiunii 1 a Capitolului al IX-lea se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Secțiunea 1. Descrierea taxelor speciale, a tarifelor, redevențelor, chiriilor”;
4. După litera e) a alineatului (2) al articolului 73 se introduce o nouă literă e 1), care
va avea următorul cuprins:
„e1) colectarea deșeurilor menajere de la persoanele care nu au contract de
salubrizare;”
5. Dupa alineatul 3 al articolului 73 se introduce un nou alineat (3 1) care va avea
urmatorul cuprins:
„(31) Pentru beneficiarii serviciului de salubrizare fara contract cuantumul taxei
speciale descrise la alin. (1) este egala cu tariful de salubrizare.”
6. Denumirea marginală de după articolul 81 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„10. Tariful de salubrizare”;
7. Articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 82. - (1) Tariful de salubrizare se instituie pentru folosirea serviciilor de
colectare a deșeurilor menajere și selectate de la populație și de la agenții economici de pe
raza administrativ-teritorială a comunei Dudeștii Noi.
(2) Tariful descris la alin. (1) se percepe pe baza contractului de furnizare a
serviciului încheiat de beneficiar cu comuna Dudeștii Noi și se achită de două ori pe an
respectiv până în ultima zi din martie și septembrie.
(3) Sumele colectate din tariful descris la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea
cheltuielilor privind plata serviciilor de colectare a deșeurilor menajere și selectate de la
populație și de la agenții economici de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dudeștii
Noi.”;
8. Punctul 10 din tabelul din cadrul articolului 102 se modifică și va avea următorul
cuprins:
10.

25 lei/pubelă/lună

Tarif de salubrizare

Art. II. - Articolul 54 din Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016 privind impozitele și
taxele locale pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând
cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2

Art. III. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului judeţului Timiș, primarului
comunei, și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare, precum și prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEȘTII NOI

Ion GOȘA

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU

L.S.
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