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ROMÂNIA 

Judeţul SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI BOGDAND 

 

HOTĂRÂREA Nr.22/2019 

privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de vidanjare fose septice 
prestat de  Primăria Comunei Bogdand 

 
 
 
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.04.2019; 
 
 Având în vedere  
- Expunerea de motive a primarului comunei Bogdand nr.1108/12.04.2019 
privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de vidanjare fose septice prestat de   
Primăria Comunei Bogdand 
-  Raportul de specialitate nr. 1109/12.04.2019 întocmit de către viceprimar  
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 
1110/22.03.2019; 
- Prevederile art.27, art. 30 alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile art. 484 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

- Pvederile Ordonanței nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

-  Ordinul Administrație Publice nr.14/1982 pentru aprobarea normativului 

privind consumul de combustibil și ulei  pentru automobile 

În  temeiul  prevederilor art. 27, ale art.36 alin. (2 ) lit (d) coroborat cu alin. 4 lit. 

(c) art. 45  alin. (2) lit. (c) , art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicatǎ ,  cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare ;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
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Art.1 Se aprobă taxa specială de 100 lei pentru serviciul de vidanjare fose 

septice realizat de Primăria Bogdand cu  tractorul U-650+remorcă cistern de 3 to, 

marca Meprozet, atât pentru pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. 

    Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

-  Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, 

-  Compartimentului financiar-contabil   

-  Publicului prin afișare 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 18.04.2019 . 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează: 

  ȘIMONCA  VASILE                                                            SECRETARUL COMUNEI, 

                               Cu atribuții delegate 

   -consilier local-         Temian Simona 

L.S.  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv ale art.98 

din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată. 

Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 

Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 

Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 

Voturi pentru: 10; 

Voturi împotriva: 0 ; 

Abţinere: 0 ; 

 

 

 


