ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCU

HOTARAREA nr. 1/15.01.2019
Privind nlajorarea taxei serviciului de colectareltransport a deqeurilor generate pe
raza comunei Cocu, jude{ul Argeg incepdnd cu 1 ianu arie 2019, pentru persoane
fizice qi juridice
Consiliul Local al comunei Cocu, din judetul Arges intrunit in sedinta
ordinara in data de 15"01.2019
Avand in vedere :
- Adresa A.D.I.SERVSAL nr.344119.12.2018 privind aprobarea gi aplicarea,
incepAnd cu 01 .01 .2019, a noilor taxeltarife de colectare-transport a deqeurilor;
- referatul nr. 102 111.01.2019 intocmit de catre compartimentul de resort din
cadrul Primariei comunei Cocu, care arata necesitatea majorardrri taxei serviciului
de colectare/transport a deqeurilor generate pe raza comunei Cocu, judelul Argeg
incep6nd cu I ianuarie 2019, ca urmare a adresei A.D.I. SERVSAL;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliuliu Local al
comunei Cocu, judetul Arges;
- tinand cont si de prevederile Legii 57112003- privind Codul Fiscal, cu
modificarile si complectarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.38412013 de aprobare a O.G. nr" 3112013 prin care se
introduce o noud tax5 de mediu pentru deqeurile depozitate intr-un depozit de
deqeuri periculoase;
In temeiul drepturilor conferite de dispozitiile art" 46, alin.l din Legea nr. .
21512001- privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, adopta prezenta:

HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobd majorarea taxei serviciului de colectarellransport a Ceqeurilor
generate pe raza comunei Cocu, judelul Argeq incep6nd cu 1 ianu arie 2019, pentru
persoanele frzice, in cuantum de 6 lei lunar de persoand la un num6r de 1322
locuitori ai comunei COCU, adici 72lei de persoand pe an.
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deEeurilor
Art.Z.Se aprob6 majorarea taxei serviciului de coiectareltransport a
2A19, pentru
generate pe raza comunei Cocu, iudelul _Argeq incepand cu 1 ianu atie
persoan[ juridic6 (Societate
i.rrour.le juridice, in cuaRtum de 6 lei lunar depersoand juridicd pe an'
.o*erciataj din comuna COCU, adici 72le\ de
Art.3. Contractul de concesiune a serviciilor publice de salubrizare nr" 98/
conform
21.09.2012 se modificd, prin act adilional, in mod corespunzdtor,
prevederilor prezentei hot[rAri.
local nr'
Art.4. Taxa de mediu pentru deqeuri aprobata prin Hotdrdtea consiliului
38412013 de aprobare a O'G'
7120.03.2018 in conformitate * pr.u.derile Legii nr.
nr. 3 1l2}l3, rdmdne valabila 9i produce efecte juridice in continuare'
Art.S. prezentaHotarare se transmite Prefecturii Judetului Arges, Consiliului
de catre secretarul
Judetean Arges si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare

comunei Cocu.
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Prezenla hotdrdre a fost aprobatd cu: 9 voturi pentru
1 vot impotrivil
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ablineri din 10 consilieri prezenli

