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 HOTĂRÂREA NR. 17
Privind completarea  punctului 3  la cazurile de scutire de la 

plata taxei de salubrizare  din cadrul regulamentului de aplicare și 
administare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin HCL nr. 11/2021.

Consiliul Local al comunei Dănești județul Gorj

  Având în vedere:
-Prevederile art. 1 alin(2) coroborate cu prevederile art.8 al(3). din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare  de utilități publice republicata cu 
completarile și modificările ulterioare;
-Prevederile din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al 
localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile  din Ordinul 109/2007 privind  aprobarea Normelor 
Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor  pentru 
activitățile specifice a serviciilor de salubrizare a localităților;
-Prevederile art.  1 și 3  din  OUG 74/2018 privind introducerea taxei pe 
economia circulară;
-Legea nr.10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
71/2002;
-Hotărârea nr. 23/2021 a ADIS GORJ privind aprobarea tarifelor ajustate cu 
economia circulară;
-Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei;
-Referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre ;
-Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate referitor la 
stabilirea tarifului pentru colectarea gunoiului menajer;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
 În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din OUG  57/2019 
privind codul administrative,

                                H O T A R Ă Ş T E :



Art.1. Se aprobă completarea  punctului 3  la cazurile de scutire de la plata 
taxei de salubrizare  din cadrul regulamentului de aplicare și administare a 
taxei speciale de salubrizare aprobat prin HCL nr. 11/2021 cu mențiunea : 
care nu realizează venituri.

Art.2.Punctul 3 din regulamentul de aplicare și administrare a taxei speciale 
de salubrizare în comuna Dănești județul Gorj, privind scutirea de la plata 
taxei  de salubrizare a persoanelor fizice va avea următoarea formulare:
Persoanele cu handicap grav și persoanele cu vîrsta de peste 70 de ani care
locuiesc singure și nu realizează venituri.

Art.3Se mențin restul  prevederilor din HCL nr. 11/2021.

Art. 4.Prezenta hotărâre se va comunica, primarului, compartimentului 
contabilitate, Instituției Prefectului Județului Gorj și se va aduce la 
cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta ordinară  a Consiliului Local 
Danesti din data de  30.03.2021  cu un numar de 13 voturi pentru,-voturi 
contra si....-.. abtineri din totalul de 13 consilieri prezenți din 13 consilieri în 
funcție.
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