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HOTĂRÂREA NR.16 

din data de 20 februarie 2020 

privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în teritoriul 

administrativ comuna Vărădia de Mureș ” 

 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară, 

 Având în vedere: 

-Analizând Referatul de aprobare prin care se propune aprobarea “Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în teritoriul administrativ comuna Vărădia de Mureș.”,  

În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. i)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), art. 42 alin. (1) 

lit. c), art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

şi completările ulterioare coroborate cu art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art. 484 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal coroborate 

cu art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c), art. 139 alin. 3 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi 

« impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii 

fiind majoritatea absolută; 

In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

 

Art. 1. Se aprobă “Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare” 

conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. Se aprobă, începând cu data de 01.03.2020 taxa specială de salubrizare în sarcina 

utilizatorilor casnici, conform ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

cuantum de 5,50 lei/persoană/lună. 

Art. 3. (1) Utilizatorii non-casnici ai serviciului de salubrizare au obligația de a încheia cu operatorul 

Consult Soc Centrum S.R.L., contracte de prestări servicii de salubrizare. 

(2) După încheierea contractelor cu utilizatorii non-casnici, operatorul are obligaţia de a pune la 

dispoziţia Primăriei Vărădia de Mureș situaţia privind contractele de prestări servicii de salubrizare 

încheiate. 

(3) Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul Consult Soc 

Centrum S.R.L. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.  

(4) Constatarea contravenției și stabilirea sancțiunilor se va face de către agenți constatatori 

împuterniciți în acest scop prin Dispoziție de către Primarul comunei Vărădia de Mureș.  
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(5) Se instituie, taxa specială de salubrizare datorată de Utilizatorii non-casnici ai serviciului de 

salubrizare care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul Consult Soc Centrum 

S.R.L. în cuantum de 650 lei/tonă. 

Art. 4. Procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a taxei speciale de salubrizare este 

stabilită în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință persoanelor interesante prin grija Secretarului 

ComuneiVărădia de Mureș  

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI-SIGD Arad. 

Art. 7.  Prezenta  hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad;  

- Primarului Comunei Vărădia de Mureș; 

- ADISID Arad; 

- Compartimentelor de specialitate ale primariei comunei Vărădia de Mureș. 

 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  

 


