
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                    PROIECT DE     H O T Ă R Â R E
privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de

salubrizare al comunei Movilița 
Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de    :
Avand in vedere:
   - referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.       
- Referatul înregistrat sub nr  al  S.C. SUPERCOM SA,  titulara contractului de delegare a 
serviciului de salubrizare al comunei, prin care propune completarea regulamentului de organizare 
și funcționare al Serviciului de salubrizare, cu un articol privind acordarea unor facilități la 
plata taxei de salubrizare, pentru persoanele aflate în dificultate.
 - avizul comisiei de specialitate nr. 
In conformitate cu : 
-prevederile art.  485 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (3) lit. e) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;
                           H O T Ă R Ă Ș T E

Art.l. Se  aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de 
salubrizare al comunei Movilița cu următorul articol:
,,Art. 39. 1) se  acordă scutiri de la plata taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare, 
pentru următoarele persoane fizice sau juridice:
    a) veteranilor de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
    b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    c) instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice;  
    c) persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate
şi reprezentanţior legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate.
d) pesoanelor peste optzeci de ani
e) persoanelor care beneficiază de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
2) persoanele care pe timp de iarnă locuiesc în ale localități vor încheia contracte sau vor plătii 
taxa specială pentru șase luni pe an.,,
 Art.2.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare 
care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  
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