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HOTARAREA
Nr. 68 din 21.12.2022

privind aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici si utilizatorii noncasnici
din UAT DERSCA

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrumit n sedinta ordinarà în data de 21.12.2022

Având în vedere: temeiurile juridice prevàzute de dispozitile:
- art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constitutia României, republicatã;
- art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificatà prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
- Art.6, alin.(1) lit. „k", art.9, art. 26 alin. (1), lit. c) art. 28'5 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitatilor cu modificarile si completrile ulterioare ;
- OUG 92/2001 privind regimul deseurilor;
- OUG 133/29.09.2022 pentru modificarea si completarea OUG 92/2021 privind regimul deseurilor,
precum si a Leg 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor;
- Ordinul ANRSC r. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor
distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare ;
Titlul IX din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tinând cont de:
- Hotarârea AGA A.D.I „Ecoproces" de aprobare a tarifelor distincte de gestionare a deseurilor
municipale;
Hotärârea AGA A.D.I ,,Ecoproces" nr. 114/17.11.2022 de aprobare a Planului de crestere a
tarifelor, actualizat, aferent proiectului S.IM.D. în judetul Botosani;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub n. 6.416 din 12.12.2022, în
calitatea sa de initiator, calitate acordata de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136 , alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completärile ulterioare;
- Referatul de specialitate nr. 5.958 din 18.11.2022 întocmit de domnul Usulica Viorel - consilier
superior
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Dersca, judetul Botosani

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta 
urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
completarile ulterioare

ADOPTA PREZENTA HOTARARE:

Art.I a) Se aproba taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici în cuantum de 6,05 lei/pers./
calculata conform Anexa care face parte din prezenta hotárâre;



b)Se aprobà taxa de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici în cuantum de 207 lei/me respectiv
590 lei/to calculatà conform Anexa care face parte din prezenta hotârâre.

Art. 2 Se aproba taxa de salubrizare pentru separarea incorectã a deseurilor municipale la nivelul
de 1,5 or taxa de salubrizare stabilitã la art.1 .

Art. 3 Taxele stabilite la art. 1 $i art.2 se aplica incepând cu data de 01.01.2023.

Art .4 Sintagma ,taxa specialà de salubrizare" din ,,Regulamentul de instruire si administrare a taxei
speciale de salubrizare SIMD in judeful Botosani "se înlocuieste cu sintagma ‚taxa de salubrizare".

Art. 5. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotârâri se împuterniceste Compartimentul taxe si
impoozite locale din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Dersca.

Art. 6. - Prezenta hotarâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul preväzut
de lege, primarului comunei si prefectului judefului Botosani si se aduce la cunostinta public prin
afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de 
Consilier Local
Ionel MALES

Contrasemneazà,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lâcrâmioara 

Ith.Prezenta Iotarare a fost adoptata cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.
Nr. consilieri in functie= 13
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