ROMANIA
JUDEŢUL 5IBIU
coMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr69ĺ20í-7

privind stabilirea taxelor de salubritate pentru anul 2018
2017,

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară îndata de 22 decembrie

Analizând Referatul de Specialitate al dlui Zeicu Nicolae Nicodim, Inspeďor IT nr 197 din
2I'72'2017 şi expunerea de motive a Primarului ComuneiTilişca nr 19B din2I'I2.20t7'
Văzând avizul comisiei pentru aďivităţi economico-financiare, juridică, de disciplină,
muncă şi protedie socială, gospodărire comunală,

In conformitate cu prevederile:
- art. 11 alin (1) şi alin (2), art 14 din Legea nr' 27512001 privind administraţĺa publică
locală republicatä, cu modifĺcârile şi completärile ulterioare,
- art. 8 şi ań' 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciĺle comunitare de utilitâţi publice,
cu modificärile şi completärile ulterioare,
- Legii serviciului de salubritate a localităţilor nr' 70112006, cu modificärile şi completärile
ulterioare,
- ań. 4 şi urm. din ordonanţa Guvernului nr' 2612000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
- art' 35 din Legea nr. Ż7312006 privind finanţele publice locale, cu completările şi
modificăľile ulterioare;
In baza prevederilor art. 36 alin.( 2), lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a), pct. 14, art.39,

art' 45 şi art' 115 alin (1) lit b) din Legea nr' 2751200I a administraţiei publice
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

locale,

HoTARAŞTE:
Aft 1: Se aprobă taxele de salubritate pentru anul 2018 individual pentru
gospodăriile de pe raza comunei Tilişca, conform Anexelor nr 1 şi 2 la prezenta
hotărâre, având învedere taxa stabilită pentru o persoanä, două persoane' trei
persoane' 4 sau mai multe persoane' precum şi taxa pentru casele de vacanţă,
respectiv:

.
.
.
.
.

6 lei/persoană singură/lună
12lei/două persoane/lună
18 lei/trei persoane/lună
20 lei/patru sau mai multe persoane/lună
6 lei/casele de Vacanţă/lună
Art. 2l (1) Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri revine Compartimentului
Impozite şi TaXe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilişca.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţa persoanelor fizice şi juridice
prin
grija Secretarului Comunei Tilişca d-na Maria Morar.
interesate
Tilisca la 22 decembrie 20t7
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