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Nr. 14673 din 28.12.2021 
 
 
 

A N U N T  

 

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2013 privind 

Transparenta decizionala in administratia publica, Primaria comunei 

Nicolae Balcescu, judetul Valcea, supune dezbaterii publice Proiectul de 

hotarare privind „modificarea H.C.L nr. 58/12.08.2020 referitor la  instituirea 

taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul 

intregii comunitati locale si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si 

aplicarea taxei speciale de salubrizare”, 

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la Proiectul de hotarare 

supus dezbaterii publice, pot fi depuse la registratura Primariei Nicolae 

Balcescu sau pe adresa de e-mail nbalcescu@vl.e-adm.ro pana la data de 

15.01.2022. 

Proiectul de hotarare poate fi consultat de cei interesati la site-ul 

institutiei precum si la sediul primariei Nicolae Balcescu. 

 

    PRIMAR, 

   Mosteanu Landor 

 

 

 
 
 



ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  NICOLAE BALCESCU 

Comuna Nicolae Balcescu,sat  Rotarasti judetul Valcea 

  
                                                     PROIECT 
 

HOTÃRÂREA  NR. 
 
 

Privind :modificarea H.C.L nr. 58/12.08.2020 pentru instituirea taxei 
speciale de salubrizare in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul 

intregii comunitati locale si aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare. 

 
 

Consiliul local al comunei Nicolae Bălcescu, Județul Vâlcea, întrunit 

în ședința ordinară din data de ..../2022, la care participă un numar de .... 

consilieri; 

Văzând că prin H.C.L nr. 68/25.10.2021 a fost ales presedinte de 

sedinta d-nul consilier Geanta-Dorobantu Marin; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 14653/27.12.2021, 

proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii, raportul de specialitate al 

Compartimentului contabilitate/achizitii publice inregistrat sub nr. 

14353/17.12.2021, prin care se propune modificarea cuantumului taxei 

speciale de salubrizare in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii 

comunitati locale; 

   In baza fisei de fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmita de 
catre operatorul economic BRAI-CATA inregistrata sub nr. 
1647/13.12.2021; 
     Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ;  
   Avand in vedere Raportul de avizare al comisiilor reunite prin care se 
propune admitere proiectului de hotarare,  inregistrat cu nr  
_______/___________; 
   Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat 
sub nr ______/________ intocmit de secretarul general; 



    In conformitate cu prevederile art .484 din Legea nr.  227/2015 privind 
Codul fiscal, modificat si completat, art. 30 din legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, modificat si completat, art. 26 alin. 1) lit. b), art. 26 
alin. 5 din Legea 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor, 
republicata, modificata si completata, art. 8 alin 3 lit. j) si art. 9 alin 2 lit. d) 
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, modificata si completata, art. 3 si art. 7 din Ordinul 109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor; prevederile OUG nr. 74/2018  pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 
ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, modificata; prevederile 
art. 129 alin.) 4 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
   In baza art. 139, alin. 1) si art. 196 alin 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de ____ voturi   “pentru”, adoptă 
următorul 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
       Art.1  (1)Se aproba modificarea art. 1 din  Hotararea Consiliului 
Local  nr. 52/12.08.2020 privind  „instituirea taxei speciale de salubrizare in 
cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale, aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare”, 
si va avea urmatorul continut:   

« Incepand cu 01.02.2022  taxa  speciala de salubrizare in cazul 
prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale, se stabileste 
astfel : 

• 9 lei/ persoana/luna, pentru persoane fizice, TVA inclus; 

• 65 lei/luna, pentru persoane juridice, TVA inclus; 
(2)  Anexa nr.1, cap. V „Procedura de stabilire si impunere a taxei 

speciale de salubrizare”, la art. 5  se modifica si va avea urmatorul continut: 
(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor 

fizice, va fi:  

  9 lei/persoană/lună, (TVA inclus) respectiv 9 lei/persoană/lună, 

înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază, folosesc imobilul, 

conform declaraţiilor de impunere depuse; 



  65 lei/persoana juridica/luna (TVA inclus). 

      Art.2  Celelalte articole adoptatate prin H.C.L nr. 58/12.08.2020 
rămân neschimbate.  

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii 

prin compartimentele de specialitate si se comunica : 

- Institutiei Prefectului judetul Valcea în vederea controlului de 
legalitate; 

- Primarului localității.  
 

Prezenta hotarare se va  publica pe site-ul instituției, în locurile 
special amenajate precum și în monitorul oficial local. 
 
 
             INIȚIATOR,                                        AVIZEAZA PT. LEGALITATE,                                            

      PRIMAR, Moșteanu Landor                                 Secretar general                                              

                    Popa-Pătrașcu Valerica-Elena 

 

 

                                            Nicolae Balcescu, judetul Valcea ............2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


