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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr. 215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                        

                                                                               

HOTĂRÂREA NR. 30                                   

din 18.06.2019

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

judeţul Mureş

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 18.06.2019;

           Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

1887/03.05.2019, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1888/03.05.2019;

- adresa Consiliului Județean Mureș - Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 

Proiecte-Serviciul Dezvoltare Regională nr. 13764/07.06.2019

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;

- prevederile art. 6 alin. (1), litera k), art. 25, art. 26 și art. 27 din Legea nr 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 454  litera g) și 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 8, alin. (3), litera I) și j) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile O.U.G. nr. 196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările 

și actualizările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu 

modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile O.U.G. nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea 

Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii 

serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii 

Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- în considerarea prevederilor art. 17 din contractul de asociere încheiat la data de 

02.11.2009 de către toate U.A.T. din județ,

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2), litera d) și alin. (6), Iitera a), pct. 14, art. 45 alin. (1) și alin. (2),

litera c) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

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

în judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare 

categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul de Mediu,

după cum urmează:

 Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/lună;

 Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/lună;

 Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tonă.

(2) Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 prevăzută la art. 2 alin. (1) 

din prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2019.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, taxa de salubrizare stabilită prin anexa la HCL 

nr. 58/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 

amenzile aplicabile începând cu anul 2019, capitolul IX - Alte taxe locale, punctul 19 - Taxa pentru 

serviciul de salubritate, își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Consiliului 

Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES, Primarului 
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comunei Beica de Jos, compartimentului impozite și taxe locale, casierie și administrație publică 

locală care răspunde de aducerea sa la îndeplinire, se afișează și se aduce la cunoștință publică 

prin publicarea pe site-ul instituției. 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

                 Haba Zaharie                                                             Pop Silvestru-Vasile     

                                                                                                                                                           




