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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R I A  
 

H O T A R A R E 

 

privind modificarea taxei speciale de salubrizare în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava 

 și a taxei pentru Protecția și Stingerea Incendiilor  pentru anul 2021 

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- Fișa de fundamentare a biroului impozite și taxe-contabilitate nr. 1874 din 03.03.2020; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 1876 din 03.03.2020; 

-  raportul compartimentului de resort nr. 1877 din 03.03.2020; 

- raportul comisiei de specialitate nr. ______  din __.04.2020; 

- prevederile art. 42 alin.(l) lit c) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 26 alin.(l) lit. c), alin.(2), alin. (3),alin. (8)  din Legea 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 484 și ale art 485 și ale art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal; 

- prevederile art.  2 , ale art. 13 lit. „k”, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind 

apărarea împotriva incendiilor; 

- prevederile HCL nr. 55/ privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de 

adoptare a taxelor speciale si  instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna 

Frătăuții Noi, județul Suceava, pentru anul 2018; 

 În temeiul art. 129 alin. (1),  alin. (2) lit. „d”, alin (7) lit. „n”, ale art. 139  și ale art.196 

alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 03.07.2019 privind 

Codul administrativ,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se aprobă modificarea taxei speciale de salubrizare în comuna Frătăuții Noi, 

județul Suceava, pentru anul 2021, după cum urmează: 

 

- Persoane fizice - 1 Persoană  -72 lei/an 

                         - 2 Persoane   -120 lei/an             

                         - 3 Persoane  -168 lei/an 

                         - 4 Persoane  -204 lei/an 

                         - 5 Persoane și peste          -216 lei/an 

 

- Persoane juridice 576 lei/an//locație (punct de lucru), (cu excepția persoanelor juridice 

ce au sediul social în locuința personală a administratorului și nu mai au alte puncte de 

lucru); 

- Clădiri nelocuite 32 lei/an; 

                          



Art.2 Se aprobă modificarea taxei pentru Protecția și Stingerea Incendiilor, aceasta 

devenind 10 lei/an/ pentru fiecare familie din comuna Fratautii Noi. 

Art.3 Neplata taxelor la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata 

majorărilor de întârziere precum si aplicarea masurilor de urmărire si executare silita prevăzute de 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

Art.4 Se instituie obligativitatea colectării selective a deșeurilor menajere, conform 

directivelor europene în domeniu, necolectarea selectivă, de către persoanele fizice sau juridice a 

deșeurilor menajere va duce la imposibilitatea ridicării gunoiului de către firma de salubritate. 

Art.5 Primarul comunei nu mai poate aproba derogări de la plata serviciilor de 

salubritate, pentru persoanele ce posedă locuință în comuna Frătăuții Noi dar nu locuiesc 

permanent pe raza comunei, persoanele fizice în cauză fiind obligate  să plătească taxa de 

salubrizare datorată clădirilor nelocuite. 

Art.6 Prevederile oricaror hotărâri contrare se abrogă. 

Art.7 Prezenta hotărâre se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.8 Primarul, secretarul si biroul financiar-contabil, vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art.9 Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, 

Primarului comunei Frătăuții Noi și persoanelor interesate. 
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