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HOTĂRÂREA Nr.89 

din  30 septembrie 2019 

privind stabilirea taxei de salubrizare începând cu 01.10.2019 

 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 

30.09.2019, 

 
Având în vedere, 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre, 

înregistrat cu nr. 2442/12.09.2019  privind  stabilirea taxei de salubritate; 

- referatul de specialitate nr.2441/12.09.2019 întocmit de către doamna Tîlmaciu Nela 

Daniela, inspector în cadrul compartimentului financiar contabil, impozite și taxe; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile Hotărârii nr.1 din 28.06.2019 a  Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Socodor; 

- prevederile Hotărârii nr.5 din 01.07.2019 a Comitetului Județean pentru situații de 

Urgență Arad și ale Hotărârii nr.6 din 05.07.2019 a  Comitetului Județean pentru situații de 

Urgență Arad; 

- văzând prevederile art. 6 alin. (1) lit. k), ale art. 26 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Legea 

nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile  Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 

salubrizare a localitaților; 

- prevederile  art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi  ale Legii nr. 207/ 

2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (4), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 2019 

privind Codul administrativ; 

 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în 

funcţie. 

   În temeiul art.139 alin.(3) lit.c) și art.196  alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind  Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Începând cu 01.10.2019, se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare  
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pentru anul 2019 de 45 lei/persoană/an, taxă ce reprezintă contravaloarea serviciilor 

de ”Colectare, încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie”, 

operațiune efectuată de către Primăria Comunei  Socodor cu utilajele proprii. Persoanele 

juridice și instituțiile publice vor achita suma de  100 lei/mc. 

Art.2: Persoanele care locuiesc în Comuna Socodor şi societăţile comerciale care 

desfăşoară activitate, sunt obligate în conformitate cu Legea 101/2006 privind salubrizarea 

localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare, la plata taxei speciale de 

salubrizare, stabilită prin prezenta hotărâre; 

Art.3: (1) Taxa specială de salubrizare va fi achitată integral de către persoanele fizice 

până la data de 01.12.2019. 

Persoanele fizice care au achitat integral tariful pentru serviciul de salubrizare 

prestat de către fostul operator SC Grup Salubrizare Urbana SRL nu vor mai datora taxa 

pentru anul 2019, iar pentru persoanele fizice care au achitat tariful parțial, taxa va 

reprezenta diferența dintre suma datorată stabilită prin prezenta hotărâre și tariful achitat. 

  (2) Persoanele fizice beneficiari ai serviciului de salubrizare, sunt obligate la plata 

taxei în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv de numărul 

locatarilor existenți la adresa respectivă. 

(3) Persoanele care lipsesc temporar de la domiciliu cel puțin 30 de zile, vor solicita 

în scris, anterior plecării, recalcularea taxei, menționând perioada pentru care solicită 

recalcularea taxei;  

Art.4: Colectare şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie se va face în fiecare zi 

de luni, iar colectarea selectivă în fiecare zi de joi a săptămânii. 

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate impozite 

și taxe, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de 

internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ.  

           

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR , 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 

        MUREȘAN ADRIAN MARIUS                               CRIŞAN GHEORGHE 
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