
     ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA COCORA
       PRIMAR

P R O I E C T   DE   H O T A R A R E
privind modificarea  Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de 

 de salubrizare in comuna Cocora, judetul Ialomita, aprobat prin Hotararea Consiliului
local nr.27/24.05.2012

                           Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                           Avand in vedere:
                           -prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                           -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                           -prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                           -prevederile H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
                           -adresa nr.10.144/29.05.2012 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa;
                           -raportul nr.1881/29.06.2012 al secretarului comunei.
                            Propune spre aprobare Consiliului local al comunei Cocora, următorul,

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â RE

                             Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea consiliului local 
nr.27/24.05.2012, care va avea următorul cuprins:
                                      (1)  Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în comuna Cocora, astfel:
                                       -pentru persoane fizice -3 lei/persoana/luna;
                                       -pentru agentii economici şi instituţii publice  - 50 lei/luna;
                                       (2) Familiile care achită integral taxa de salubrizare pentru anul în curs 
pâna la 31 martie, vor beneficia de o reducere de 10% din suma datorată pentru acest serviciu.
                             Art.2. Articolul nr.10 alin.(2) şi (3) din Regulamentul de instituire  şi 
administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aprobat şi 
prezentat în anexa nr.1 la Hotarârea consiliului local nr.27/24.05.2012, se abrogă.         
                            Art.3.Primarul si compartimentul impozite si taxe locale vor aduce la indeplinire 
prezenta hotarare.
                            Art.4.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica prin grija 
secretarului delegat al comunei.
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