
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 18/2019
cu privire la modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind instituirea taxei speciale de

salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din
comuna Ozun şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea

 taxei speciale de salubrizare”

Consiliul local al comunei Ozun, 
întrunit în şedinţa ordinară din data de 08 martie 2019,  
analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  cu  privire  la  modificarea  Hotărârii  nr.

11/2009 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază
utilizatorii fără contract din comuna Ozun şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi
aplicarea taxei speciale de salubrizare”,

având în vedere Raportul de specialitate al Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe,
avizul Secretarei comunei şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1, 

luând în considerare art.  6 din Legea nr.  52/2003 privind transparenta decizională in
administrația publică, 

în baza dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,

în  temeiul  prevederilor  art.  36  alin.  (2)  litera  “b”  coroborat  cu  alin.  (4)  litera  “c”,
respectiv  art.  45  alin.  (2)  litera  „c”  şi  art.  115 alin.  (1)  lit.  „b” din  Legea  nr.  215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E

Articol  unic  –  Anexa  la  H.C.L.  nr.  11/2009  privind  instituirea  taxei  speciale  de
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Ozun şi
aprobarea  “Regulamentului  privind  stabilirea  şi  aplicarea  taxei  speciale  de  salubrizare”,  se
modifică după cum urmează:

Art. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: 

„ART. 2  - Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără
contract  este de 15 lei /persoană /lună, iar pentru persoanele juridice fără contract este
egală cu 300 lei/mc.,  reprezentând contravaloarea serviciilor  de  colectare,  transport  şi
depozitare a 3 mc. de deşeuri/ lună.”

           Ozun, la 8 martie 2019. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Németh Ioan

Contrasemnează:
secretara comunei,

Aczél Melinda Cecilia

Difuzare:

 1 ex. afisare

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar
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