ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR.13
privind achitarea contribuţiei UAT Comuna Podari aferentă anului 2017
către Administraţia Fondului pentru Mediu
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018
Având în vedere Raportul nr. 723 din 22.01.2018 al Compartimentului protecţia mediului şi Avizat
de Serviciul CBTIESAIP – Compartimentul contabilitate – buget ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018,
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. p şi art. 11 alin. 2 din OUG nr. 196 / 2005 privind
fondul de mediu cu modificările aduse prin Legea de aprobare nr. 105/2006, modificată şi completată, OAP
nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru
mediu, modificat şi completat prin OAP nr. 1503/2017, prevederile art. 59 din Legea 211 / 2011 privind
regimul deseurilor; art. 25 şi 26 al Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicata,
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările aduse prin Legea nr.
225/2016, Legii nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, modificată şi completată, art. 98 lit.c, art. 152,
art.156 alin.1 şi art.173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificat şi completat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi f ) şi alin. (6) lit.a)
pct. 14, art.45, art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă achitarea de la bugetul local a sumei de 17856,25 lei reprezentând contribuţia
UAT Comuna Podari către Administraţia Fondului pentru Mediu, aferentă anului 2017.
Art.2. Suma datorată se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la
Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN RO23TREZ706201185000XXXX.
Art.3. Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, Compartimentul protecţia mediului şi SC SERVICII PUBLICE
PODARI SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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