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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 / 21.01.2020 

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare 

desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu  

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

vedere:  

a)Referatul de apobare, înregistrata sub nr. 18/1768/21.01.2020 a primarului comunei Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu; 

b) Raportul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

inregistrate cu nr. 19/1769/21.01.2020 si analizele de cost numerele  20/1770/21.01.2020 si 

21/1771/21.01.2020;  

d) Hotararea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 

privind aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de 

Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si 

Hotararea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 99/30.12.2019, privind 

aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 si alte taxe locale asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile in anul 2020 pentru comuna Roata de Jos, Judetul Giurgiu;  

 

Avand in vedere temeiul legal: 

a) Prevederile art. 139, alin. (3), art. 136 alin. (1), 155, alin. (1) lit.”d” si “n” si art. 129, alin. (2) 

lit. “d” si alin. (7), lit. “n”din Ordonanta de Urgenta  privind Codul administraţiv;   

b) Prevederile Legii 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile 

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

şi completările ulterioare;  

c) Prevederile art. 484, Capitolul VIII – Taxe speciale din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile H.G. 1/2016, privind normele metodologice de 

aplicare a Legii 227/2015, privind Codul Fiscal;   

d)Prevederile Legii 21/2002, privind gospodarirea localitatilor rurale si urbane, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

e) Prevederile Legii 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

f) Prevederile Legii 241/2006, privind legea privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

h) Prevederile art. 58 din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 129, alin. (2) lit. “d” si alin. (7), lit. “n”  din 

Ordonanta de Urgenta  privind Codul administraţiv, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Gurgiu aprobarea  Proiectului de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii 

Hotararii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind 

aprobarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de 

Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

pe care il consider legal si oportun si adoptarea unei hotarari dupa cum urmeaza:  



 

HOTARARE 

  

Art.1. Se aproba modificarea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare ape uzate desfasurate 

de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu, de la 150 lei /vidanja la 75 lei/vidanja, cu capacitatea maxima de 10 mc, 

aplicata pentru persoane fizice de pe raza comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, conform notei de 

fundamentare.  

Art. 2. Se aproba includerea taxei speciale pentru serviciile de vidanjare desfasurate de catre 

Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din subordinea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu perceputa pentru persoane juridice de pe raza altor u.a.t-uri, in cuantum de 150 

lei/vidanja cu capacitatea maxima de 10 mc, la care se adauga cheltuielile ocazionate de deplasarea la 

locul de vidanjare in cuantum de 6,00 lei/km.  

Art. 3. Prestarea serviciilor de vidanjare catre persoane fizice sau persoane juridice, se va face 

in la solicitarea depusa la Primaria Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu.   

Art. 4. Hotararea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 

99/30.12.2019, privind aprobarea nivelurilor taxelor si impozitelor locale, precum si alte taxe 

asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2020 si Hotararea Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 51 / 07.06.2019 privind aprobarea taxei speciale pentru 

serviciile de vidanjare desfasurate de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, din subordinea 

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, se modifica si completeaza conform 

prevederilor prevazute de prezenta hotarare. 

Art. 5. Primarul comunei, se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 

hotarari.  

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare, pentru aducerea la indeplinire,  dupa 

cum urmeaza : primarului, Serviciului Public de Gospodarie Comunala al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu si Compartimentului Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale si Institutiei 

Prefectului Judetul Giurgiu.  

 

 

Primar                   Avizeaza pentru legalitate Secretar general u.a.t.   

GHIDANAC MARIN                                           Alexandrescu Camelia Constanta 
 


