
  

R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 
                                            H O T Ă R Â R E A nr.17/2023  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/2022  
privind  stabilirea  taxelor și tarifelor de salubrizare  

 
Consiliul Local Ciumani,  
Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre și referatul de aprobare  nr. 14/2023, prezentat de Primarul 

comunei Ciumani, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/2022 
privind stabilirea taxelor și tarifelor de salubrizare, 

-avizul consultativ  favorabil nr.14/2023 al comisiei de specialitate pentru  agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, servicii publice, administrație publică și 
cooperări  interinstituáionale,     

- raportul de specialitate nr. 14/2023 a viceprimarului  comunei Ciumani; 
          -faptul că pe baza Contractului de delegare a serviciului public de salubrizare prin 
concesiune în comuna Ciumani , încheiat cu SC Salubriserv SRL în anul 2022 , tariful 
serviciilor de salurizare a crescut și a fost necesar  stabilirea taxelor și tarifelor către 
populație în așa fel încât să acopere cheltuielile de colectare, transport și depozitare a 
deșeurilor, precum că aceste taxe să nu conțină suma de 80 lei/tonă, contribuția pentru 
economia circulară pentru deșeurile municipale, 
        Luând în considerare prevederile : 

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

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

 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, 

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

 Ordonanței de Urgență nr.196/2005, privind fondul de mediu , cu modificările și 
completările ulterioare, 

  Art.I pct.1 din Ordonanța nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 

 Ordinului 109/2007, al ANRSC, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 

 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, 

 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.52/2017 privind aprobarea instituirii taxei 
speciale de salubrizare 



 Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 59/2016 privind aprobarea noului Regulament 
al serviciului de salubrizare al comunei Ciumani, modificată și completată prin HCL 
nr.26/2019,  

  Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.27/2022 privind aprobarea Caietului de sarcini 
și Strategiei de contractare a Serviciului de salubrizare a comunei Ciumani, 

 HCL nr.49/2022 privind aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de 
salubrizare prin concesiune în comuna Ciumani  

 art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată , 
În baza prevederilor art. 129 alin.(1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin (14), art.139 

alin.(1) și art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 
                                                           H O T Ă R E Ş T E : 
          
 

Art.1. La art.1 din Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.95/2022 privind stabilirea 
taxelor și tarifelor de salubrizare, după alineatul (2) se întruduce un nou alineat cu următorul 
cuprins: 
        ”(3) Taxele și tarifele de salubrizare  stabilite potrivit alineatului (1) din prezentul 
articol nu conțin contribuția pentru economia circulară pentru deșeurile municipale  de 80 
lei/tonă prevăzută în  art.9 alin.(1) litera c) din Ordonanța de urgență nr.196/2005 privind 
fondul de mediu , cu modificările și completările ulterioare.” 

 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul şi 

Viceprimarul comunei Ciumani. 
 
Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin gria secretarului general al comunei, 

pentru Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani,  Instituției Prefectului județului Harghita și 
se aduce la cunoștință publică. 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           Contrasemnează pentru legalitate 

        Péter László                                              Secretar general: Balogh Zita 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 
2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr 
de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 


