
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 11 
din 28.02.2019

privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 
fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra

Consiliul Local al comunei Mândra, întrunit in şedinţa ordinară din data de 
28.02.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul compartimentului achiziţii publice nr. 
870/22.02.2019,

Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, şi 3 a Consiliului local al 
comunei Mândra,

Avînd in vedere prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26, alin. 1, lit. c din Legea nr. 
101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,

Vazand prevederile art. 36, alin. 2 lit. d si alin. 6 lit a, pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata,

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  începând cu 1 martie 2019 se modifică cuantumul taxei specială de 
salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri 
individuali, fără contract de prestări servicii publice şi cei cărora li s-a denunţat unilateral 
contractul de către operator, aprobată prin Hotărîrea Consiliului Local Mândra nr. 53 din 
29.11.2018, după cum urmează:

- persoane fizice 10 lei /persoană /lună 
- persoane juridice 40 lei/mc/lună.
Art. 2 -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se revocă prevederile contrare 

din Hotărîrea Consiliului Local Mândra nr. 53 din 29.11.2018.
Art. 3 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de către primarul 

comunei Mândra.

Sbîrneciu Dorel
Preşedinte de şedinţă

b r a ş o v

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 8 voturi pentru, 2 vothri abţinere, 10 consilieri 
prezenţi din totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. birou financiar;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.


