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H O T Ă R Â R E 

 

Privind prorogarea termenului de instituire a taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor 

de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Baba Ana şi aprobarea “Regulamentului 

privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”, stabilit prin H.C.L. nr. 8/26.02.2021 . 

 

 

Vazand: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Baba Ana inregistrata sub nr. 4781/28.06.2021, 

prin care solicita prorogarea termenului de instituire a taxei speciale de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Baba Ana şi aprobarea 

“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”;  

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

intocmit de  biroul financiar contabil,  inregistrat sub nr. 4784/28.06.2021; 

 -avizul consultativ al Comisiei de specialitate ale consiliului local, inregistrat sub nr. 

4786/28.06.2021; 

Având în vedere: 

- prevederile art.6 si 7 din “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de 

salubrizare”, regulament ce se constituie anexa nr.1 la H.C.L. nr. 8/26.02.2021 privind instituirea 

taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din 

comuna Baba Ana şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de 

salubrizare”;  

-prevederile art.30, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

In temeiul art 196, alin. (1) lit. (a), din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Consiliul local al  comunei Baba Ana, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 

 

 

Art.1 Termenul de instituire a taxei speciale de salubrizare de 01.07.2021, stabilit prin art.1 

din HCL nr. 8/26.02.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de 

care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Baba Ana şi aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază 

producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de  salubrizare încheiate 

cu operatorul acestui serviciu public, se proroga pentru o data de 01.08.2021 

Art.2 Prezenta va fi inaintata si comunicata persoanelor si institutiilor interesate de catre 

secretarul general al comunei.  
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Baba Ana, 30.06.2021 

 

Nr. 41 

Consilieri in functie    =13 

Consilieri prezenti       =13 

Votat pentru                = 13 

Votat impotriva            = 0 

Abtineri                         =0 

 


