
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA FADES 
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E US 
privind stabilirea si încasarea taxei speciale de colectare deşeuri de către SC FADES 

UTIL SRL de Ia agenţii economici care isi desfasoara activitatea cu ocazia manifestării 
cultural - artistice evocatoare "IMN PENTRU DOMNUL TUDOR" 

Consiliul loca! ai comunei Fades: 
Având in vedere: 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Raportul de specialitate ai administratorului SC FADES UTIL SRL 
- Referatul nr. 4679/2018 intocmit de către administratorul SC FADES UTII 

SRL ; 
- Rapoartele de avizare pe comisii de specialitate ; 
- HCL nr. 4/2011 privind înfiinţarea SC FADES UTIL SRL; 
^ HCL nr. 27/2011 privind modificarea si completarea HCL nr. 4/2011; 
- Prevederile art.6, art. 8, art. 26 din Legea iOl/2006 ^ serviciile de 

salubrizare a localitatilor; 
Prevederile Legii nr. 30/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile Legii or. 273/2006 privind Finanţele Publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

- Prevederile Legii 227/2015-Codul Fiscal; 
In temeiul art. 36 alin.l si alin. 2 lit.d, art. 45(1), art. I 15(1) lit. "b" din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE, 

Alt. I. l.Se aproba încasarea taxei speciale de salubrizare pentru prestatiile 
de care beneficiaza agenţii economici care isi desfasoara activitatea in zilele de 02-03 
iunie 2018 cu ocazia manifestării cultural ^ artistice evocatoare ^ Imn pentru domnul 
Tiidor, fera contract de prestări servicii in cuantum de: 

50 lei pentru unitatile de alimentatie publica. 
20 iei pentru desfacerea de produse pe mese. 

2. Fac excepţie de la prevederile aln.l agenţii economic! de pe raza comunei 
Fades. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către 
administratorul SC FADES UTIL SRL. 

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica primarului comunei Fades, Institutiei 
PrefectLilui-judetul Gorj si administratorului SC FADES UTIL SRL. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, 
NICOLESCU SABIJ5I GABRIEL 

Nr. W 24.05.2018 CONTRASEMNEAZA 
Adoptata cu un număr de 12 voturi - SECRETAR COMUNA, 
din totalul de 12 consilieri in funcţie, MOREGA ILEANA 


