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HOTĂRÂRE
Nr.11 din 18.02.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 68 din 15.10.2019, privind instituirea taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea,

determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de
salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza U.A.T. Comuna Tămăşeni

Consiliul Local Tămăşeni întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.02.2020
Examinând referatul de aprobare nr.997 din12.02.2020 înaintat de către Primarul comunei
Tămăşeni, Lucaci Stefan, precum si raportul de specialitate întocmit de compartimentul de
specialitate nr.998 din 12.02.2020 și avizul comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului
local
Având în vedere:

− Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;

− Legea nr. 101/ 2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, republicată cu
modificările si completările ulterioare;

− Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
− Art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările si

completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. 4, lit. c) și alin. (7), lit. n), ale art. 139, ale

art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se modifică Art.2, respectiv aliniatele (1)-(5) din Regulamentul privind
implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie
specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza U.A.T. Comuna
Tămăşeni, regulament prevăzut la art. 2 din H.C.L. nr. 68 din 15.10.2019, conform anexei 1,
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul general al comunei Tămăşeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

DUMEA EMILIAN Secretar general,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA



Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tămăşeni nr.11/18.02.2020

Aliniatele (1)-(5) ale Art.2. din regulamentul privind instituirea, determinarea
cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Tămăşeni,
vor avea următorul conţinut:

„ Art.2. (1) Utilizatorii casnici-persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare separată,
din poartă în poartă, pentru deşeuri reziduale cât şi deşeuri reciclabile;
(2) Modalitatea de colectare se va efectua prin predarea de către Primăria comunei Tămăşeni,

către fiecare familie, de saci menajeri goi, de culori diferite pe tipuri de deşeuri.
(3) In momentul preluării din fața proprietății a sacilor plini cu deșeu rezidual sau deşeuri
reciclabile, de către operatorul de salubritate, se vor preda alți saci goi fiecărei familii in parte
pentru colectarea din săptămâna, săptămânile următoare.
(4) Sacii menajeri vor fi de mărimi diferite în funcție de numărul membrilor din familie,
astfel:

a) între 1-3 persoane/familie va fi predat săptămânal câte un sac gri de 60 litri pentru
gunoiul rezidual și, odată la două săptămâni, un sac colorat de 120 de litri pentru
gunoi reciclabil;

b) peste 3 persoane/familie va fi predat, săptămânal, cate un sac gri de 120 litri pentru
gunoiul rezidual și, odată la două săptămâni, doi saci coloraţi de 120 de litri pentru
gunoi reciclabil.

(5) Colectarea din poartă în poartă va fi selectivă, pe două fracţii, umed şi uscat, cu un
conţinut clar si diferenţiat al sacilor de preluat, astfel:
a) deșeurile reziduale(fracţia umedă) se colectează în sacul de culoare gri/negru și sunt de
tip:
- resturi de carne și peste, gatite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt sau frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale;
- scutece/tampoane;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigară;
- veselă de porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte
- şervetele umede si de bucatarie;
b) deșuri recilcabile(fracţia uscată) se colectează în sacul colorat, urmând a fi sortate de

operatorul de salubritate in Staţia de sortare Cordun:

- deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton;

- deșeurile reciclabile de tip plastic și metal

- deșeurile reciclabile de tip sticla alba/colorata, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri

din materiale de tip porțelan/ceramica. ”

PREȘEDINTE DE ȘEDINTA, PRIMAR,


