
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare  
 

Consiliul Local al Comunei Plenita, întrunit în şedinţa ordinara din data de 20.08. 2019; 

       având în vedere: 
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 454 lit. g și art. 484 alin. 1) – 3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 491 alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 42 alin. 1 lit. c) și art. 43 alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 51/2006 republicata, a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, republicata;  
- Notificarea nr. 822/09.07.2019; 

In temeiul art.129 alin. (4) lit. “c” si 139 alin. (3) lit. ”c” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, în valoare de 2,87 
lei/pers./lună. 

Art. 2, Se aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în valoare de 2,87 
lei/pers./lună, în cazul menținerii în vigoare a prevederilor art. 9 alin. 1 lit. (c) din OUG 196/2005 
privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 3 Primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA      Contrasemneaza, 
            Pleniceanu Nicolae            Secretar, 
                                                                         Marian Adrian 
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