
JUDETUL GORJ

COMUNA TURCINE$TI
CONSILIUL LOCAL

I{OTARARE

Privind scutirea de 1a plata taxei pentru colectarea
pentru anul 2020

Consiliul local al comunei Turcinegti, judelul Gorj;
AvAnd in vedere prevederile:

- Art.129 alin.4 lit.c din O.U.G nt.5712019 privind Codul
- Atd, 484 si alt.485 din Legea nr.22712075 privind
completari;
- Legea nt.5I12006 - Legea serviciilor comunitar.e c1e utili
- Legea nr.27312006 privind finantele publice locale. ou
- Art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localitdlilo
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Art.484 a1in.3 din Legea227/2015 privind Codul fiscal;

Tinand cont de:
- rapoartele de specialitate intocmite de cele 3 comisii;
- expunerea de motive;
- rapoltul compartimentului de specialitate;

In temeiul art. 129 alin.(1) si 139 alin.(1) din OU
administrativ;

HOTARA$TE

Art.1 (1) Sunt scutite de plata taxei de salubrizare
in proprietate pe raza comunei Turcinesti un imobil,
comunei si nu beneficiaza de serviciul de salubrizare.

Scutirea se acorda pe baza de cerer.e scrisa insouta
si anume: copie act de identitate, adeverinta eliberata d
sau Primaria ori Operator.ul de salubrizare din locali
din care sa rezulte numarul si numele persoanelor aflate
presteaza serviciul de salubrizare, precum si declaratia
la sediul Primariei Turcinesti, din care sa rezulte ca nu
comunei si nu beneficiaza de prestarca serviciului de salu

(2) Sunt scutite de plata taxei mentionate persoanele
sau mai multe locuinte situate pe raza comunei^ achi taxa doar pentru primul

eseurilor urenaj er.e

fir/'

fisca1 cu modilicari si

publice;
difrcari;
nr. l0l 12006 republicatd,

57/20f9 plivind Codul

ele fi.zice care detin
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documente justifi cative
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evidenta pentru care se
propria raspundere data
ocuieste efectiv pe laza
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imobil cu conditia ca acesta sa fie singurul irnobil locuit
(3) Scutir.ea se acorda incepand cu juna urmatoare

cererea irnpreuna cu documentele justifi cative.

comunei 
. 
si Cornpartimentul Impozite si faxe,

Umane si se comunica de catre decr.etarul g.".;r1
Gorj.

Art,2 Plevederile prezentei hotarari vor.fi duse

consilicri prezen[i la gedinld 9i din
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contabilitate si Resur.se
iei Prefectului - judetul
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CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

cj. Claudiu Daniel


