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HOTARAREA Nr.1 din 9 ianuarie 2023 
Privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2023,taxa aferenta 

utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici 

 

Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara din 

data de 9.01.2023 

Având în vedere : 

-prevederile Legii. nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile  art. 8, alin. (3), lit. j), art. 43 alin. (5) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei Gaiceana. 

 

Văzând referatul de aprobare al Primarului Comunei Gaiceana ,nr.64 din 5.01.2023, 

Raportul Compartimentului de Specialitate nr.5247 din  19.12.2022  

În aplicarea art. 7 alin. 12 și 13 din Legea privind transparența decizională în 

administrația publică nr.52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare . 

Ținând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, privind recomandarea abordarii de calcul taxa AI si IP 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.c și art.196, alin.(1), lit.a din OUG.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art.1.  Se aprobă  cuantumul taxei de salubrizare pentru anul 2023, taxa aferenta 

utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici, dupa cum urmeaza: 
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- pentru utilizatorii casnici-8,16 lei/luna/persoana. 

- pentru utilizatorii noncasnici: 

 - pentru magazine 36,94 lei/luna 

 - pentru unitati de invatamant cu 150 elevi-159,13 lei/luna 

                                           - pentru unitati administrative cu birouri de pana la 100 mp- 

66,49 lei/luna 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2023. 

Art. 3. Se împuterniceşte Dl FLOREA DANUT , având calitatea de reprezentant al 

Comunei Gaiceana,în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în 

adunarea generală a asociaţiei. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art.3, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă 

la cunoștința publică, în condițiile legii. 

 

 

                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 
                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                       
                                                                                                                                              
              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 
    
 
 
 
 
 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 10  voturi  pentru (11  consilieri prezenti) 

 


