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JUDEŢUL BRĂILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 21 

Din 31 martie   2011 
 
Privind :  constituirea unei taxe pentru prestarea de servicii cu vidanja aflata in 
proprietatea Consiliului Local Sutesti 
 
CONSILIUL LOCAL ŞUŢEŞTI întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2011 
  Văzând : 

 Referatul de aprobare al compartimentului impozite si taxe; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Avand in vedere prevederile: art.282 , ali(1)  din Legea   NR. 571/2003 cu 
modificarile si  completarile ulterioare , privind Codul Fiscal , Titlul IX , privind impozitele si 
taxele locale; prevederile Hotararii Guvernului  nr. 44 /2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art.16 alin (2) , art.27  si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 
  In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. c), 
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea unei taxe pentru prestarea de servicii cu vidanja  
aflata in proprietatea Consiliului Local Sutesti la nivelul sumei de 30 lei/ m3. 

 (2) In pret este inclusa si contravaloarea carburantului. 
 (3) Tarifele stabilite se vor modifica ulterior în funcţie de rata inflaţiei şi de 

modificările preţurilor la carburant 
 Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi puse in aplicare incepand cu data de 

01.04.2011 
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul 

comunei , domnul Tansan Mircea. 
Art. 4 –Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Sutesti. 

 
     

 
PRESEDINTE SEDINTA       AVIZAT LEGALITATE , 
          SECRETAR 
    BARAC VASILE        GHINEA PETRIOARA 
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PROIECT DE HOTARARE* 
Privind :  constituirea unei taxe pentru prestarea de servicii cu vidanja aflata in 
proprietatea Consiliului Local Sutesti 
 
CONSILIUL LOCAL ŞUŢEŞTI întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.03.2011 
  Văzând : 

 Referatul de aprobare al compartimentului impozite si taxe; 

 Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 
 Avand in vedere prevederile: art.282 , ali(1)  din Legea   NR. 571/2003 cu 
modificarile si  completarile ulterioare , privind Codul Fiscal , Titlul IX , privind impozitele si 
taxele locale; prevederile Hotararii Guvernului  nr. 44 /2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a codului fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - art.16 alin (2) , art.27  si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 
  In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b), alin. (4) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. c), 
coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă constituirea unei taxe pentru prestarea de servicii cu vidanja  
aflata in proprietatea Consiliului Local Sutesti la nivelul sumei de 30 lei/ m3. 

 (2) In pret este inclusa si contravaloarea carburantului. 
 (3) Tarifele stabilite se vor modifica ulterior în funcţie de rata inflaţiei şi de 

modificările preţurilor la carburant 
 Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi puse in aplicare incepand cu data de 

01.04.2011 
Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul 

comunei , domnul Tansan Mircea. 
Art. 4 –Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Sutesti. 

 

PRIMAR,  

CODREANU CRISTIAN  
 

 

*Iniţiator : CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE APROBARE  
 

 

 

  Avand in vedere prevederile art. 282 alin (1) din Legea 571/2003,  pentru 

functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, 

consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot 

adopta taxe speciale. 

  In aceste sens avand in vedere ca ,Consiliul Local Sutesti detine in proprietate 

vidanja  , pentru care au fost solicitari de inchiriere si necesitatea aducerii la bugetul local 

de venituri suplimentare consideram necesar adoptarea acestui proiect de hotarare.  

 

 
CONTABIL, 

BRATOSIN MARIANA  
  

 


