ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 10
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos cu nr.
23/23.04.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora,
precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020
Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, întrunit în şedinţă ordinară în data de
30.01.2020,
Având în vedere :
 referatul de aprobare cu nr. 151/09.01.2020 al primarului comunei Muntenii de Jos;
 avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local și raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se avizează favorabil
proiectul de hotărâre ;
 prevederile art. 8 alin.(3) lit.k), art.9 alin.(2) lit.d), art.43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
 prevederile art.3, litera f), art.6 litera k) și art.26 alin.(2) și art.27 din Legea 101/2006
privind serviciul public de salubrizare a localităților;
 prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 484 și 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
 prevederile art.7 alin.(2) lit.h), art.13 alin.(1), art. 132 alin. (1) alin. (3) lit. c) și. d), din
Statutul Asociației pentru Dezvolatare Intercomunitară a Judetului Vaslui“ADIV”,
actualizat;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.”c”, precum și ale art.196
alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Începând cu data de 01.02.2020 Anexa la Hotărârea Consiliului Local Muntenii
de Jos cu nr. 23/23.04.2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe
asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020, se completează cu un
nou articol, respectiv art. 311, care va avea următorul conținut:
“ Art. 311 – Se aprobă scutire de la plata taxei speciale de salubrizare SIMDS,
prevăzută la art. 31 alin. (5), pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor
folosite pentru activităţi economice;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate. ”
Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului FinanciarContabil și Achiziții Publice din cadru aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Muntenii
de Jos, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției Prefectului județului
Vaslui.
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