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REFERAT DE SPECIALITATE
proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de colectare
a resturilor
vegetale si a deseurilor din sticla si instituirea taxei speciale
de colectare a resturilor
vegetale in Comuna Valea Lupului, judetul Iasi

a

Avand in vedere:
Prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal, art. 487 "(l) pentru
functionarea
unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice rl juriai.e
(...) consiliile
locale, judetene ( ..) pot adopta taxe speciale " si "(30 Taxele
speciale se incaseaza numai de
la persoanele fizice si .iuridice care beneficiaza de servicii oferite
de institutia sau serviciul
public de interes local (...)";
FIC[' Valea Lupului nr. 53124.04.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea unor masuri de buna gospodarire a comunei valea Lupului;
HCt' Valea l,upului nr' 50i I 8.05.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale si
a altor sume care se fac venit la bugetul local pentru anul 2OlJ:
Taxele speciale, instituite
potrivit prevederilor arr. 484 din Codul Fiscal r. f.. venit la bugetul
local, fiind utilizate in
scopurile pentru care au fost infiintate.
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare gi transporl
a deqeurilor
municipale in Judelul Iaqi nr. 357130.10.2018, incheiat intre Asocialia
de Dezvoltare
lntercomunitara pentru Salubritate Iaqi A.D,LS, si operatorul
economic S.C. GIREXIM
UNIVERSAL SA Pitesti, prin care nu este prevazuta si colectarea deseurilor
provenite din
resturi vegetale, consideram necesara promovarea acestui proiect
de hotarare;
Persoanele ftzice si juridice care vor solicita colectarea resturilor
vegetale vor fi taxate
confbrm modului de calcul stabilit si aprobat de Consiliul Local
al Comune-i Valea Lupului.
Deseurile din sticla se vor prelua in mod gratuit de la gospodariile
din comuna valea
Lupului de catre Compartimentul Gospodarire Comunala, inaintand
o cerere in acest sens.

Avand in vedere cele mai sus mentionate. propunem spre aprobarea proiectul

hotarare, cu anexele ce lac parte integranta din aceasti.
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