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CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULlJI SlJCEAVA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru stabilirea şi modalitatea de

Încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava,
aprobat prin H.C.L n1'.276 /25.11.2010

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi
a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi înregistrată cu nr. 22.837/27.06.
2017, Raportul Serviciului Ecologizare şi Gestionare câini fără stăpân înregistrat cu nr.
22.838/27.06.2017 şi Raportul Comisiei de Servicii Publice;

În temeiul prevederilor Legii nr, 227/10.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completări le ulterioare, Legii nr. 273/ 18.07.2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.5112006 privind serviciile comuni tare de utilităţi publice cu modificările şi cornpletările
ulterioare, Legii nr.l01l2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi
completări le ulterioare, a Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată ;

În baza prevederilor art. 36, alin.2, lit."d", alin.6, Et."a",pct.14 şi ale arl. 45, alin.(2), din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi cornplctărilc
ulterioare;

HOTĂRĂşTE:

Art.L Începând cu data de 01 august 2017 se modifică art.2, alin.8 din Regulamentul
privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ccologizare În Municipiul Suceava- anexa
1, aprobat prin H.C.L nr. 276/25.11.2010, care va avea următorul conţinut:

"Art,2. (8) - Pentru persoane fizice cuantumul taxci de ccologizare este de 9 lei/lună/persoană."

Art.Il. Se completează art.6 "Termenul de plată a taxei de ecologizare", din
Regulamentul privind stabilirea şi mcdalitatea de încasare Ci taxei de ccologizare în Municipiul
Suceava- anexa 1, aprobat prin H.C.L nr.276/ 25.11.2010, cu un nou articol 6', care va avea
următorul conţinut:

"Art. 6' Diferenţa rezultată, ca urmare a maj orării taxei de ecologizare începând cu data de 1
august 2017 - în sumă absolută de 20,00 lei/persoană, se va achita până la data de 31 decembrie
2017".

ArtJII. Se abrogă H.C.L nr.321 / 19.12./.013 de modificare a HCL nr.276/25.1 1.2010,
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de Încasare a taxei de
ecologizare în Municipiul Suceava.

ArtIV. Se abrogă 1LC.L lll'.6 / 31.01.2013 de modificare a HeL nr.276/25.11.20J 0,
pentru aprobarea Regulamentului privind slabi Iirea şi moda Iitatca de Încasare a taxei de
ecologizare în Municipiul Suceava.
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ArLV. Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 276/ 25.11.2010, pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de Încasare a taxei de ecologizare în municipiul
Suceava rămân neschimbate.

Art.VI. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcţia de Ecologizare - Serviciul
Ecologizare şi Gestionare câini fără stăpân şi Direcţia Buget, Contabilitate şi Fiscalitate vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
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