
 

 

HOTĂRÂRE  nr.16 /17.04.2019 

                         privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia 

 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 17.04.2019  

Examinând  referatul de specialitate nr.2147 din 08.04.2019 întocmit de inspector 

protecția mediului  Chiuaru Maria ;Contractul de Delegare prin Concesiune a Serviciului de 

Salubrizare cu nr. 8/09.01.2019. 

 Având în vedere dispozițiile art. 27 art.30 din Legea nr.273/2006 , privind finanţele 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare; art. 26 alin.2 lit.c) din Legea 

nr.101/2006-privind serviciul de salubrizare a localităților ;OUG nr 74/2018 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Legea nr.31/2019 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018. Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local. 

       In temeiul art. 36 alin. 2 lit. f) ,art. 45 alin. 1 și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

a administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 (1) Se aprobă actualizarea nivelului taxei de salubrizare, stabilită la nivelul comunei Dochia 

, pentru utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul zonal , în sumă de 

3,60 lei/persoană/lună cu TVA, la un indice mediu de generare deșeuri de 0,4417 kg/ persoană/zi 

și greutate specifică de 0,35 t/m³ 

    (2) Cu data adoptării prezentei hotărâri se actualizează HCL nr. 58 din 19.08.2016 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii 

fără contract de prestări servicii de salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț,conform 

aliniatului 1. 

Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul, Viceprimarul și 

compartimentele , taxe și impozite și protecția mediului  din cadrul aparatului de specialitate al 

comunei Dochia 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 

    Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Aniței Vasile                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile        

 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  locali în 

funcţie şi 10 consilieri prezenţi 
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