Anexa nr. 2 la Acord financiar
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI)
Legislaţie primară:
-Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal cu actualizările ulterioare;
-Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
-Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată ;
-Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată;
-Legea 207/2015/ privind Codul de procedură fiscală
Legislaţie secundară
-ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
-ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale;
-ORDIN nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a
localităţilor;
-HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice;
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice
-Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMD;
-Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul județului Botoșani, revizuit;
-Raport de analiză instituţională - județul Botoșani;
-Contractul de finanţare nr. 100676/22.11.2010, cod SMIS 16992 pentru implementarea proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani”.
-Contractul de asociere pentru implementarea Proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor” nr. 12483/21.10.2009;
- ,,Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de
transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a Depozitului de deșeuri’’- Județul Botoșani
nr. 12016/02.08.2016;
- Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a
deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani’’ zona 4 Botoșani
Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voinţa legiuitorului aşa cum este
exprimată în lege.

