
  
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOSANI  

COMUNA DOBARCENI  

 

HOTĂRÂREA NR.10 

 

privind aprobarea   taxei speciale de salubrizare  

în Comuna Dobarceni  Județul Botosani , pe anul 2021 
 

Consiliul local al comunei Dobarceni , Judetul Botosani ; 

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Dobarceni , precum și Raportul 

viceprimarului comunei Dobarceni prin care se propune aprobarea tarifului actualizat și a taxei 

speciale de salubrizare,  

Văzând adresa nr 203/3 02 2021   transmisa de ADI ‘ECOPROCES” BOTOSANI si   

avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dobarceni ; 

În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. art. 43 alin. (4) 

din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare coroborate cu art. 26-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu;  art. 448 alin.  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;si art. 129 alin.( 1) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

            În temeiul  art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă  taxa specială de salubrizare  SIMD, pentru Comuna Dobarceni , 

Judetul Botosani, pe anul 2021 , după cum urmează: 

Taxă mediul rural  Taxa speciala  

                      -pesoane fizice  5,20 lei /persoana/luna 

-persoane juridice ( in functie de nr. 

angajati) 

534lei/ to 

a) In cazul utilizatorilor non casnici care au 0-4 angajati si reprezentanti legali taxa 

platita va fi calculata luandu-se in considerare o cantitate de 75 Kg deseuri 

/luna(0,25 mc) 

b) In cazul utilizatorilor non casnici care au 5-9 angajati si reprezentanti legali taxa 

platita va fi calculata luandu-se in considerare o cantitate de 150 Kg deseuri 

/luna(0,50 mc) 

Art.2 Neplata taxei la termenele stabilite,respectiv intarzierea la plata atrage dupa sine 

si plata majorarilor de intarziere conform Codului Fiscal. 

           Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Dobarceni     

, prin aparatul de specialitate.  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,                                                     Contrasemneaza 

                CONSILIER,                                                               secretar general 

Mantaluță Puiu                                                                           Cimbru Liliana 

      Dobârceni  

Nr .10 /19 02 2021  

 


