
 

 

 

 

 

  H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare  în 

Comuna Românești , județul Botoșani, pentru anul 

2021 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMÂNEȘTI, JUDEȚUL BOTOŞANI 

 

analizând propunerile Primarului Comunei Românești ,  privind stabilirea taxei speciale de 

salubrizare în comuna Românești pentru anul 2021,din referatul de aprobare cu 

nr.457/20.01.2021; 

având în vedere raportul de specialitate comun nr.38/04.01.2021 al Compartimentului 

contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism și achiziții publice,  aprobat de Primarul comunei 

Românești, județul  Botoşani și Proiectul de hotărâre cu nr.61 din 30.12.2020 privind aprobarea 

taxei speciale de salubrizare în comuna Românești, județul Botoșani ; 

în baza prevederilor: 

- art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. 

(3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  cu 

modificările şi  completările ulterioare, 

 

                                                 HOTĂRĂȘTE : 

 

 Art. 1 Pentru anul 2021, în Comuna Românești ,Județul  Botoșani, se aprobă următoarele 

niveluri ale taxei speciale de salubrizare SIMD: 

- 5,2 lei /persoană/lună =   62 lei/an pentru persoane fizice ; 

- 534 lei /tonă - pentru persoane juridice . 

 Art. 2.  Primarul comunei Românești județul  Botoșani, prin compartimentele  aparatului de 

specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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