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 HOTĂRÂREA nr . 24 /2022 
privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 în Comuna

Pădureni ,județul Vaslui

Avand in vedere : 
-  Referatul Compartimentului Financiar -Contabilitate , înregistrat sub nr.14/08.02.2022; 
-   Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 12 /08.02.2022; 
- Hotărârea AGA nr.15 din 17.12.2019 a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului
Vaslui  privind  aprobarea  Planului  anual  de  evoluție  a  taxelor  și  tarifelor,  parte  integrantă  a
Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor Solide in Județul Vaslui 
-  Hotărârea AGA nr.1 din 19.01.2022 a Asociaţiei  pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului
Vaslui  privind aprobarea cuantumului  taxei  speciale  de  salubrizare  pentru anul  2022 în Județul
Vaslui ; 
-  Avizul  comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  Local  pentru  probleme  de  dezvoltare  economico-
sociala,buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura , gospodarie
comunala , protectia mediului , servicii si comert ; 
În conformitate cu : 

-  Legea  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare: 

-  Legea  101/2006  privind  serviciul  public  de  salubrizare  a  localităților,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare; 

-  Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 
-  Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Ordonanța  de  urgenta  nr.195/2005  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  privind

protectia mediului. 
-  Ordonanța  de  urgenta  nr.2/2001  privind  regimul  contraventiilor  cu  modificarile  si

completarile ulterioare 
- Anexa la Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,

ajustare  sau modificare  a  tarifelor  pentru  activitățile  specific  serviciului  de  salubrizare  a
localităților: 

In temeiul  prevederilor art.  129 alin.  (1),alin.  (2) lit.  b) și  alin.  (4) lit.  c)  ,  art.136 alin.(8) ,
art.139 alin.(3) lit.c art.196 alin.(1) lit.a și  art.243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/
2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Pădureni ,judetul Vaslui ;
H O T Ă R Ă Ş T E :



         Art.1. (1) Se aprobă taxa specială de salubrizare SIMDS la un nivel unic pe județul Vaslui , 
începând cu data de  1  iulie 2022,  după cum urmează: 
              -Pentru populația din mediul rural = 7,00 lei/lună 

(2)Taxa specială de salubrizare se datorează anual , cu termen de plată semestrial (31 martie
și 30 septembrie ), până în ultima zi lucratoare a fiecarui semestru. 
(3) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine 
calculul si plata majorărilor de întârziere conform reglementărilor legale în vigoare 
aplicabile impozitelor şi taxelor locale - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică 
măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare iar debitorul va 
achita toate cheltuielile suplimentare efectuate pentru urmarirea si incasarea acesteia. 

       Art.2.Cuantumul taxei( lunar) nu poate depăși nivelul stabilit prin Planul tarifar, avizat de 
Ministerul Fondurilor Europene și aprobat prin hotărâre AGA ADIV; 
       Art.3.Cuantumul taxei speciale de salubrizare SIMDS se stabileşte anual şi se aprobă prin 
hotărâre de către ADIV și de către consiliile locale din judeţul VASLUI și se va include în construcția 
bugetelor locale. 
      Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Financiar -
Contabilitate . 
      Art.5. Hotararea se comunică: 
- Prefectului - Judeţul Vaslui 
- Primarului-Comunei Pădureni;

- ADIV Vaslui; 

- Se publică pe pagina web. a primăriei Pădureni: www.padurenivs.ro. 

                                                                          Pădureni,  19 aprilie 2022

         PRESEDINTE DE SEDINTA
             CONSILIER LOCAL
    MARIN CORINA -MIHAELA

Contrasemnează

Secretar General al comunei Pădureni

Munteanu Mirela 

Adoptata astazi   19 aprilie  2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …8..   voturi”pentru”, din    ....8.....  consilieri prezenti la sedinta.

http://www.padurenivs.ro/



