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HOTĂRÂRE   NR.9 

          Referitor la  actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea 

taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor 

municipale generate de persoanele fizice  

 

 
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară, în 

data de 23.02.2021; 
Având în vedere: 

           -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.4145/18.02.2021; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4146/18.02.2021, 
întocmit de domnișoara Atanasiu Cristina-șef birou impozite și taxe locale; 

-prevederile  art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu 

modificările și completările ulterioare : 

-art. 454 lit. ,,g”  și  art.484 alin (1)-(3)  din  Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare : 

    -Legea serviciului de salubrizare nr.101/25.04.2006, cu modificările și 
completările ulterioare,  

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Văzând prevederile art.129 alin.(4) lit. „c”,  şi 133 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
          În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.,,c” şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1.Se aprobă actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei 

de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale 

generate de persoanele fizice,  aprobat prin HCL nr.34/29.11.2016, prezentat în anexa 

nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2. Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data de întâi a lunii 
următoare,  celei în care este aprobat de către Consiliul Local al orașului Costești. 
      Art.3. Cu data emiterii prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare în acest sens, 
își încetează aplicabilitatea.  
      Art.4 Primarul oraşului Costeşti prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
     Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica: 
-Instituţiei Prefectului –Jud.Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget Contabilitate I.T.L. 

                                                                                   Dată astăzi:23.02.2021 
                                                                 contrasemnează secretar general oraş, 
                    Chiriţă Iuliana 
 
             Preşedinte şedinţă, 
     BĂRBULESCU NARCIS-IONUȚ   


