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HOTĂRÂREA NR.39
Privitor la : stabilirea taxei de avizare pentru centrele de colectare ciuperci şi pentru centrele de colectare fructe de
pădure
Consiliul local al comunei Voineasa, judetul Vâlcea întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021, la care
participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;
Văzând că prin votul majorităţii domnul consilier Filigean Nicolae a fost ales preşedinte de şedinţă pe termen de trei
luni, în şedinţa din luna aprilie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul primar Năstăsescu Gabriel-Sebastian, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Voineasa, prin care se propune stabilirea taxei de avizare pentru centrele
de colectare ciuperci şi pentru centrele de colectare fructe de pădure;
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.2669 din 20.05.2021, precum şi de avizul
de legalitate al secretarului general al localităţii cu nr.2680 din 27.05.2021;
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1), lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b), art.27 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11, art.12 din Ordonanţa nr. 99 din 29 august
2000 *** Republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art.9 din Ordonanţa nr.21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b), lit.d), alin.(4), lit.c), alin.(7) lit.i), din OUG 57/2019, privind Codul
administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1), lit,a), din din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 2
voturi contra, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:
Art.1 – ( 1)Se stabileşte taxa de avizare pentru centrele de colectare ciuperci și/ sau fructe de pădure, în sumă de 3000
lei/an pentru fiecare centru/punct de colectare, care va fi achitată de titularul acestuia la sediul Primăriei Voineasa, sau în contul
deschis la Trezoreria Gura Lotrului Brezoi.
(2) Centrele de colectare volante vor achita aceeaşi taxă pentru avizare în sumă de 3000 lei/an.
Art.3- Pentru colectarea gunoiului şi a resturilor menajere provenite din activitatea de colectare a ciupercilor şi fructelor de
pădure, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să încheie contracte de S.C. URBAN SA.
Art.4- Primarul comunei Voineasa împreună cu compartimentul impozite şi taxe vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei către Instituţia Prefectului-Judeţul Vâlcea în
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Voineasa, Poliţiei Staţiunii Voineasa, Postului de Jandarmi
Montani Voineasa, compartimentelor financiar-contabilitate, resurse umane şi impozite şi taxe.

Voineasa 27.05.2021
Preşedinte de şedinţă,
FILIGEAN NICOLAE

Contrasemnează,
Secretar general delegat comuna Voineasa
Stănescu Marieta Verginica
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