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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea modificarii [i completarii Hot\rarii Consiliului Local nr. 
336/24.11.2011 pentru aprobarea  Regulamentului privind stabilirea  [i aplicarea 
taxei  speciale de salubrizare `n cazul presta]iilor de care beneficiaz\ utilizatorii  

serviciului din ora[ul T`rgu Neam] care nu au `ncheiate  contracte de prest\ri servicii 
 

Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt 
 
Av`nd `n vedere : 
Prevederile Hot\rarii Consiliului Local T`rgu Neam] nr. 287/23.12.2016 privind atribuirea 

[i `ncheierea contractului “Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activit\]i componente ale 
serviciului de salubrizare a unit\]ilor administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de 
Dezvoltare Intercomunitar\ Econeam]’ , din Zona 3, jude]ul Neam]; 

Prevederile Hot\rârii Consiliului Local T`rgu Neam] nr.199/13.10.2015 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului public de salubrizare a localit\]ilor din jude]ul Neam]; 

Prevederile Hot\rârii Consiliului Local T`rgu Neam] nr.245/03.08.2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare `n cazul presta]iilor 
de care beneficiaz\ utilizatorii serviciului din ora[ul T`rgu Neam] care nu au `ncheiate contracte 
de prest\ri servicii ; 

Prevederile Hot\rârii Consiliului Local T`rgu Neam] nr.336/24.11.2017 privind aprobarea 
modific\rii [i complet\rii HCL nr.245/03.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare `n cazul presta]iilor de care beneficiaz\ 
utilizatorii serviciului din ora[ul T`rgu Neam] care nu au `ncheiate contracte de prest\ri servicii ; 

Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit\]ilor- republicat\, art. 6, 
art. 8, art 25 [i art. 26;  

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare art. 484; 
Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [i complet\rile 

ulterioare art. 30; 
Examinând expunerea de motive nr. 2368/14.02.1018 a Primarului ora[ului  T`rgu Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr.2366/14.02.2018 al Compartimentului Protec]ia 

Mediului din cadrul Serviciului U.A.T., Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale, Direc]ia buget, 
contabilitate, resurse umane [i dezvoltare local\, Serviciul Investi]ii- Compartimentul 
transporturi, iluminat public; 
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Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Tîrgu 

Neamţ. 
In temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1) [i alin. (2) lit. d) [i alin. (6) lit. a) pct.14 [i 

ale art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările [i completările ulterioare; 

 
 
                                                     HOTĂRĂŞTE: 

 
      Art.1  Se modific\ [i se completeaz\ “Regulamentul privind stabilirea [i aplicarea taxei 
speciale de salubrizare” ,precum [i declara]iile de impunere pentru persoanele fizice [i juridice, 
conform anexelor 1 – 3 , care fac parte integrant\ din prezenta hotărâre.  
 
      Art.2.   Celelalte articole din Hot\rarea Consiliului Local nr. 336/24.11.2017 r\mân  
neschimbate. 
 

           Art.3. Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale, va lua m\surile corespunz\toare pentru 
ducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
      Art.4.  Secretarul ora[ului va asigura comunicarea si asigurarea publicitatii prezentei 

hotarari. 
 

                                  
Nr.36 
din 16.02.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Viţelaru Ilie 

                                                                       
Contrasemnează, 

                       Secretar oraş, 
                                                                      Cons.jur. Ţuţu Ion 

 
 

Total consilieri:19 
Prezenţi:16 
Pentru:16 
 

 
 
 


