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PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 74/2021 

privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și 
non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de 

salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi 
administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara 

 
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara,  în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      
           Examinând referatul de aprobare nr. 8747 din 22.04.2021  prin care se propune 
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici 
beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și aprobarea 
Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi administrare a taxei speciale de 
salubrizare în oraşul Haţeg, judeţul Hunedoara, în scopul respectării prevederilor legale în 
materie şi a recuperării sumelor de bani alocate din bugetul local pentru plata acesteia către 
operatorul de salubrizare, ca urmare a prestării serviciului către persoane fizice şi juridice care 
nu au încheiat contract de salubrizare. 

Având în vedere: 
a)hotărârea Consiliului local Haţeg nr. 228/2019 privind aprobrarea regulamentului de 
stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care acestea se pot institui; 
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de 
management al deșeurilor în județul Hunedoara", aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;   
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor judetul Hunedoara”; 
d)contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent 
zonei 2 Haţeg; 
e)hotărârea Consiliului Local al Oraşului Haţeg nr. 140/2018 privind însușirea contractului de 
achizitie publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de 
colectare 2 Hațeg, constând în:  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare; operarea şi administrarea Staţiei de transfer Haţeg; 
transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului 
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”; 
f)adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor judetul Hunedoara” nr. 630/01.04.2021, înregistrată la primăria Haţeg sub nr. 
6803/01.04.2021, din care rezultă fundamentarea taxei speciale; 

În temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10, alin. (12) – (15) și art. 42 alin. (1) 
lit.c) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), 
art. 20 alin. (2) lit. a), art. 25 lit. a), și art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) din Legea 
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 21 și art. 59 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 454 lit. g) și 
art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 
nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale și art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), 
alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-
(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările 
ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și 
noncasnici, beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare, 
precum și de către persoanele care nu sunt declarate în contractele încheiate cu operatorul de 
salubrizare, pentru fiecare imobil, după cum urmează:  
a) Taxă utilizatori casnici: 16,95 lei/persoană/lună, TVA inclus;  
b) Taxă utilizatori non-casnici: 105,63 lei/mc, TVA inclus.  

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de instituire, stabilire, aplicare, încasare şi 
administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Haţeg, conform anexei la prezenta 
hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.  

Art. 3 (1) Taxa specială prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se face venit la 
bugetul local al oraşului Haţeg. 

(2) Taxa specială prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre, va fi plătită lunar la bugetul 
local, într-un cont colector unic, deschis la Trezoreia Haţeg, prin grija direcţiei executive 
economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cont destinat doar încasării 
acestei taxe, sumele rezultate din colectarea sa fiind utilizate, în condiţiile legii. 

Art. 4 Se mandatează primarul oraşului Haţeg, prin direcţia executivă economică, 
biroul impozite şi taxe locale, compartimentul protecţia mediului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, în vederea 
punerii în aplicare prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 (1) Împotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la afişarea/publicarea acesteia, în condițiile legii.  

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Consiliul local Hațeg se întruneşte 
şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

(3) Împotriva modului de soluționare a contestațiilor, potrivit alin. (3), poate fi 
formulată acțiune în justiție la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică, în 
condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Hateg, 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul 
Hunedoara”, Compartimentului administratie publică locală, Serviciului juridic, Direcţiei 
economice, Biroului impozite şi taxe locale, Compartimentului informatizare, 
Compartimentului protectia mediului şi prin intermediul acestuia tuturor persoanelor fizice şi 
juridice şi structurilor interesate. 

 
Hateg, 22 aprilie 2021 
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