PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din
13 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează, după cum urmează:
1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Compensaţiile financiare rezultate în urma aplicării
prevederilor alin. (1) se acordă de unităţile administrativ-teritoriale
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prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea
Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a
unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi în
Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului
special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării
economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei «Delta
Dunării», cu modificările ulterioare, din bugetul de stat, ca anexă la
legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului de sume
transmis de consiliile judeţene ale judeţelor respective.”
2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Familiile cu domiciliul într-una dintre localităţile
situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare,
beneficiază de reducerea cu 50% din taxa/tariful pentru serviciul public
de salubrizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică şi apă
potabilă furnizată din reţeaua publică, pentru consumurile casnice
menajere, în limita unor consumuri normate pe familie, stabilite de către
consiliile locale.”
3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Diferenţele de taxă/tarif aferente serviciului public de
salubrizare prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, ca
anexă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat, în baza necesarului
de sume transmis de Consiliul judeţean Tulcea.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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