
  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 

HOTĂRÂREA NR. 26/2019 

Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului 

Regulament al serviciului de salubrizare al comunei Ciumani, și aprobarea taxelor de 

salubrizare aferente 

 

Consiliul Local Ciumani, la şedinţa ordinară din data de 15.04.2019, 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 28/2019, prezentat de Primarul comunei 

Ciumani, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului 

Regulament al serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, și aprobarea taxelor de 

salubrizare aferente, respectiv Expunerea de motive nr. 28/2019, precum și Raportul favorabil 

nr.28/2019 al comisiei de specialitate pentru activităţi economice, și analizând raportul nr. 

28/2019 a referentului de specialitate cu atribuții de secretar al comunei Ciumani; 

         Luând în considerare prevederile : 

 H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament al serviciului de salubrizare 

al comunei Ciumani 

 Art. 17 al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și 

completările ulterioare 

 Art.484 și următoarele din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 Art.30 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare;                               

 Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr. 3/2005 privind reorganizarea Serviciului 

public de salubrizare a comunei Ciumani, prin care a fost aprobată inițial gestiunea 

serviciului de salubrizare prin gestiune delegată, 

 H.C.L. nr. 17/2017 privind aprobarea Contractului de concesiune privind 

concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 H.C.L. nr. 18/2017 privind stabilirea noilor tarife pentru finanțarea serviciului de 

salubrizare a comunei Ciumani 

 H.C.L. nr.52/2017 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare 

 Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, 

 Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de salurizare al localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulteriorare, 

 Legii nr.101/2006, privind servicul de salubrizare a localităţilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului 109/2007, al ANRSC, privind aprobarea Normelor metodologice de 

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

salubrizare a localitatilor; 

 Hotărârârii nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare; 



 Anexei nr. 2 al H.C.L. nr. 50/2018 privind aprobarea noii organigrame al Serviciului 

voluntar pentru situații de urgență din comuna Ciumani și noului contract de 

voluntariat 

 

Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 

 

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45, art. 115 lit. b) 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi, 

 

 

                                                           H O T Ă R E Ş T E : 

          

 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului serviciului de 

salubrizare a comunei Ciumani, aprobată prin H.C.L. nr. 59/2016, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) În sensul alin. (1) se modifică și se completează Capitolul II al Anexei nr. 1, 

respectiv Anexa nr. 3 al H.C.L. nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament al 

serviciului de salubrizare a comunei Ciumani. 

 

Art.2. (1) Se aprobă taxele pentru finanţarea serviciilor de salubrizare a comunei 

Ciumani, valabile de la data de 1 mai 2019 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) În sensul alin. (1), H.C.L. nr.52/2017 privind aprobarea instituirii taxei speciale de 

salubrizare, se abrogă. 

(3) Taxele de salubrizare prevăzute în Anexa nr. 1 al H.C.L. nr. 70/2018 privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2019, se modifică 

conform Anexei nr. 2 a prezentei hotărâri.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2019.  

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi 

Viceprimarul comunei Ciumani. 

 

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija referentului de specialitate care 

îndeplinește sarcinile de secretar al comunei, pentru Primarul comunei Ciumani și Instituției 

Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE 

Székely Álmos-Szilveszter  Pentru Secretar: Köllő Hunor 

 


