
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL PADEŞ 

H O T Ă R Â R E nr. 22 

privind aprobarea prelungirii termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru stabilirea 
taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

Consiliul local ai comunei Padeş, judeţul Gorj, 
Având în vedere; 
- proiectul de hotărâre; 
- referatul de aprobare; 
- referatul compartimentului de specialitate; 
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; 
- Hotărârea Consiliului Loca Padeş nr.7/2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire 

şi administrare a taxei speciale de salubrizare de pe raza comunei Padeş 
- H.C.L. Padeş nr. 52/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de 

salubrizare la nivelul comunei Padeş; 
- prevederile art. 484 alin. (1)~ (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 25, art.26 şi art. 27 din Legea nr. 101 /2006, republicată, privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin. (7) Ht. „ n " din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
în temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de depunere a declaraţiei de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice până ia data de 30 IUNIE 2020 . 

Art.2. Primarul comunei Padeş prin compartimentul financiar-contabil (impozite şi taxe) va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Padeş, 
Instituţiei Prefectului -Judeţul Gorj, tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare pe site-ul şi la sediul instituţiei. 
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