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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. 34

din 30.07.2019

privind completarea HCL nr. 30/2019 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 30.07.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr. 30/2019 

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

judeţul Mureş înregistrat sub nr. 3031/19.07.2019; 

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

2782/02.07.2019;

- raportul de specialitate nr. 2783/02.07.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

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

Proiecte, Serviciul Dezvoltare Regională nr. 15644/21.06.2019;

- prevederile art. 10 alin. (5), prin raportare la cele ale art. 8 alin. (3) litera j) și k) din Legea 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- prevederile art. 17 alin. (3), punctele 21 - 22 coroborat cu penultima tază a acestuia, din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ;

- HCL nr. 30/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare în judeţul Mureş;
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- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

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

tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) litera n), alin. (14), art. 139 alin. (3) litera d) și ale 

art.196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 30/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş, se 

completează cu încă un articol, care va avea următorul conținut:

Art. 5. ,,Se mandatează Primarul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Beica de Jos să 

voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, 

Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea 

sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș, 

precum și nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019”.

Art.2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 30/2019 privind

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

Mureş, rămân neschimbate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Consiliului 

Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES, Primarului 

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,

        Bucin Rodica-Valeria                                                       Pop Silvestru-Vasile         

           

                                                                                           




