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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifului și a taxei de salubrizare a comunei Bughea de Jos pentru anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș întrunit în ședința de lucru extraordinară cu convocare de 

îndată 

Analizând  referatul de aprobare nr. 7208/29.12.2020 prezentat de Primarul comunei Bughea de Jos și    

referatul de specialitate nr. 7209/29.12.2020, întocmit de compartimentul impozite și taxe din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bughea de Jos  

Având în vedere:  

- reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 26-27 

din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;  

       În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art. 448 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborate cu 

art.2009 Cod civil; 

      Ţinând cont de prevederile art. 129, alin. 1, alin 7. lit.n, alin. 9 lit.c și art. 139, alin.(1) din O.U.G 57/2019 

privind Codul administrativ; 

       Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

   Art.1 Se aprobă, pentru anul 2021, tariful și taxa de salubrizare, după cum urmează: 

            (1) 6 lei/lună/persoană pentru locuitorii cu domiciliul stabil pe raza comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

            (2) 10 lei/an pentru persoanele cu domiciliul stabil în localitatea Bughea de Jos, plecați pe o perioadă 

îndelungată din localitate (studenți sau cei care muncesc în afara localității),  

(3) persoanele prevăzute la alin.2 în perioada în care sunt în localitate platesc taxa de salubrizare conform 

art.1 alin.1 din prezenta hotărâre 

            (4) 5 lei/lună pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani, care au  domiciliul în Valea 

Măcelarului, comuna Bughea de Jos, județul Argeș 

            (5) persoanele cu vârstă de peste 80 de ani domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș sunt scutite 

de la plata taxei de salubrizare 

(6) persoanele cu handicap gr.I și gr.II domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul Argeș sunt scutite de la 

plata taxei de salubrizare 

            (7) 35 lei/ an pentru persoanele cu handicap mediu domiciliate în comuna Bughea de Jos, județul  Argeș. 

            (8) 65 lei/ an pentru deținătorii de case de vacanțe pe raza comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

  Art.2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Bughea de Jos prin Compartimentul 

contabilitate, buget finanțe, impozite și taxe. 

  Art. 3 – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Instanţa de contencios administrativ în termenul prevăzut de Legea 

nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare 

  Art.4 – Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţa publică şi va fi comunicată Instituţiei 

Prefectului – judeţul Argeş prin grija secretarului comunei Bughea de Jos. 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă ,                                                                            Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                                Secretar general,  

   Mihai  Enache                     Bianca  State-Golumbeanu 
                   

 

                  

 Nr. 3/7 ianuarie 2021 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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