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                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE   

                                                              Nr. 2684 din 14.12.2018 

privind modificarea HCL Rus nr.44/2018 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 

                       Primarul comunei Rus,  

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr.2681/14.12.2018 a primarului comunei Rus, proiectul de hotărâre inițiat 

de primarul comunei Rus,  raportul de specialitate al secretarului comunei şi avizele celor trei comisii de 

specialitate ale Consiliului local Rus ; 

 -   prevederile art. 490 din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile  Titlul IX 

privind impozitele şi taxele locale- integral; 

            - prevederile contractului de concesionare a gestiunii activităților de salubrizare a jud. Sălaj 

nr.777/25.09.2018 componenta colectare și transport deșeuri municipale CT2 – Zonele 2,3 și 4 încheiat 

între operatorii SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL și ECODES SĂLAJ; 

           - prevederile contractului de prestare a  serviciului de salubrizare al localității nr.32/2638/2018 , 

încheiat de către Comuna Rus cu firmele asociate SC INSTAL ROS SRL și SC CLEANMAN SRL. 

          -  prevederile art.36 alin.(4) , lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată  , cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificarile si completările ulterioare  . 

PROPUN: 

 Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local Rus nr.44/03.12.2018 privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale, taxele locale speciale  precum si amenzile aplicabile  pentru anul fiscal 2019 

,  la nivelul comunei Rus , astfel : 

           Articolul  20 Taxe speciale , alin.(3) privind taxa specială de salubrizare se modifică prin scoaterea 

taxei de salubrizare pentru persoanele juridice de 23,80 ron/persoană juridică /lună cu TVA inclus , iar în 

continuare alineatul va arăta astfel:  

  Taxa specială de salubrizare se stabileşte în cuantum de 3,50 ron/persoană /lună cu TVA inclus  

pentru persoanele fizice.     

             Art.2. Toate celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului Local Rus nr.44/2018 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 , rămân nemodificate, urmând să fie aplicate începând cu 1 

ianuarie 2019. 

             Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul,  contabilul și 

consilierul pe impozite și taxe  . 

             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei , către : 

 -Instituția Prefectului - Județul Sălaj; 

 -Compartiment contabilitate; 

            -Primarul comunei Rus ; 

 -Dosar hotărâri ale consiliului local. 

            - Se aduce la cunoștință publică prin afișare și postare pe site : www.comunarus.ro  
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