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Nr. 144/2&04.2022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea 

Regulamentului privind instituirea i administrarea taxei speciale de salubrizare in 

municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare 

In municipiul Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in şedinţa ordinară din data de 

28.04.2022. 

Având 1n vedere: 
Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată; 
Prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
normelor metodologice de aplicare a acestora aprobate prin HG nr. 1/2016; 
Dispoziţiile art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 
3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
H.C.L. Slatina nr. 77/28.02.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare In municipiul Slatina, precum 
şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina. 
cap. V — „ Structura actului normativ" şi art. 59 din normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica; 
referatul de aprobare nr. 51031/27.04.2022 al Primarului Municipiului Slatina la 

proiectul de hotărare; 

- avizul favorabil al comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.(2), lit. b) coroborate cu cele ale art. 196 alin.(1) lit. 

a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂ5TE: 

Art. I. — Se modifică art. 6 - Declararea taxei speciale de salubrizare, pct. 4 din Regulamentul 

privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, anexa 

la HCL Slatina nr. 77/2022 şi va avea următorul cuprins: 



„ 4. Declaraţiile se depun la registratura şi punctele de lucru ale Direcţiei Generale 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Slatina, până cel tărziu in termen de 90 de zile 
de la data inceperii prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare, dată 

comunicată pe site-ul instituţiei şi in mass-media.” 
Art. 11. Celelalte prevederi ale HCL nr. 77/2022 rămân neschimbate. 

Art. IIL — Primarul municipiului Slatina, prin Direcţia Generală Economică vor duce la 

indeplinire prezenta hotărâre. 

Art. IV. — Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 

- Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 

Direcţia Generală Economică; 

- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- S.C. SALUBRIS S.A.; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO. 

Preşedin de şedinţă, 

V TJ I Ion 

Ho ăr 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai - Ion ID4ITi ,.-7 

fea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consifieri prezenţi 

2 absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


