ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea tarifului/taxei speciale pentru salubrizare menajeră în comuna
Macea
Consiliul Local al comunei Macea, întrunit în şedinţa ordinară din data 31 08 2017,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Macea 7913/29 08 2017;
- raportul de specialitate al compartimentului buget - impozite și taxe 7914/29 08 2017;
- prevederile art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare
al localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. 3 lit. k,
art. 43 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Anexei 2 la O.U.G. nr. 196/2005,
privind Fondul pentru mediu, astfel cum aceasta a fost modificată prin OUG nr. 48/30 iunie
2017, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 14, respectiv art.
45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă modificarea tarifelor percepute de către S.C. G&E INVEST 2003 SRL,
în baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de
salubrizare al comunei Macea, după cum urmează:
a) pentru persoanele juridice tariful este de 50,37 lei/mc (fără TVA);
b) pentru persoanele fizice tariful este de 6,24 lei/persoană pe lună (inclusiv TVA).
Art. 2. - (1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii
prin concesiune a serviciului public de salubrizare al comunei Macea nr. 1783/08 04 2009,
comform prevederilor art. 1.
(2) Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze actul adiţional prevăzut la
alin. 1.
Art. 3. - (1) Se aprobă modificarea taxei speciale de salubrizare în comuna Macea pentru
persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate care va fi de
6,24 lei/lună/persoană (TVA inclus).
(2) Comuna Macea va achita către operatorul de salubrizare, din sumele încasate
din taxa specială de salubrizare, contravaloarea serviciilor de salubrizare pentru un număr
de 4300 beneficiari, persoane care sunt înregistrare în evidențele fiscale ale
compartimentului buget-impozite și taxe.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice
prevedere locală contrară.
Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul
comunei Macea şi pe site-ul www.macea.ro și se comunică cu Primarul comunei Macea
și Instituția Prefectului județului Arad.
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