
  

 

   

 
                                          

 
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.  47 

privind scutirea de la plata taxei de salubrizare a unor categorii de contribuabili 
             
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti din care 

reiese necesitatea necesitatea scutirii unor categorii de contribuabili de la plata taxei 

de salubrizare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Iveşti ; 

          În conformitate cu : 

 - prevederile art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.17, alin.(1) și alin. (2) Regulamentul de  instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 15/26.03.2020; 

          În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera ,,b” și alin.(4), litera ,,c”, 

art.139, alin.(3), litera ”c” și ale prevederilor art.196, alin.(1),lit. ,,a” din Ordonanța 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;                                                                                                                                                                                                      

          Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
        Art.1.  Se aprobă scutirea de la plata taxei de salubrizare a următoarelor 

categorii de contribuabili : 

 a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 

 b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

 c) 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;  

 d) unităţile de învățământ care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;   
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   e) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I 

de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 

minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.  

 Art.2. (1) Contribuabilii pot beneficia  de scutire de la plata taxei de salubrizare 

numai dacă depun la compartimentul buget, contabilitate, impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești, o cerere însoțită de 

documente justificative din care să rezulte că se încadrează în una dintre  situațiile 

prevăzute la art.1. 

 (2) Scutirea de la plata taxei de salubrizare se acordă începând cu data de 01 a 

lunii următoare depunerii cererii. 

 Art.3. Primarul comunei Ivești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin compartimentul buget, contabilitate, impozite și taxe din cadrul 

aparatului de specialitate. 

     Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începand cu data de 01.01.2022.  

 Art.5. Secretarul general al comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe 

site-ul  www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și 

Instituției   Prefectului-județul Vaslui. 
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