
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL   AL  COMUNEI  FRUMOSU  

______________________________________________________________________________________________________                                                                                                      
 

H  O T Ă R Â R E 
privind  completarea H.C.L. nr.122 din 31.12.2020 privind stabilirea 

 impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 
 
 

Consiliul local al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 
Luând act de : 

 -referatul de aprobare nr.7685  din 18.06.2021  prezentat de domnul Buga Constantin – Primar al 
comunei Frumosu; 
-raportul compartimentului de specialitate nr.7686 din 18.08.2021 din cadrul Primăriei comunei 
Frumosu,judeţul Suceava; 
-raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 

Prevederile art.20, alin. (1), lit. b), art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 462, alin. (2), art. 467, 
alin.(2), art. 472, alin.(2), art. 484-491 din Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării 
mediului cu azbest, actualizată, respectiv Directiva europeană nr. 87/217/EEC privind prevenirea 
şi reducerea poluării mediului cauzată de azbest; 

Având în vedere  prevederile O.U.G. nr.114-2007 privind modificarea si completarea 
O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului; 

  În temeiul art. 129, alin. 1 ,  alin. 2  lit. ”a”, alin.  3 lit. ”c”, art. 139 alin.  1  și ale art. 196 alin. 
1 lit. ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019  privind Codul administrativ 

 
                                                                          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L. nr.122 din 31.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2021, respectiv Anexa nr.2,  cu o taxă de 2 lei/kg, pentru preluarea și 
depozitarea temporară  în vederea eliminării finale, a materialelor de construcții cu conținut de 
azbest, prin intermediul unui operator autorizat pe linie de mediu. 

Art.2.Taxa stabilită la art.1 se achită doar în cazul în care există solicitări de preluare și 
depozitarea temporară  în vederea eliminării finale, a materialelor de construcții cu conținut de 
azbest și doar de căte persoanele fizice și/sau juridice care au făcut această solicitare.  
              Art.3 Primarul comunei Frumosu prin  compartimentele de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                            Președinte de ședință,                                                       Contrasemnează: 

                                                 Buga Ioan                                                           Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                        Rusu Aurel 
 
Frumosu la 22.08.2021 
Nr.64 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13 
Prezenți : 9 
Voturi:-Pentru : 9 
            -Împotriva : 0 
            -Abțineri : 0  

 
 


