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H O T Ă R Â R E A   Nr. 65 /2016 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Cernat  

 
Consiliul Local al comunei Cernat. judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de consiliu din 

data de 29.12.2016 

 Examinând expunerea de motive nr. 2302 din 18.10.2016 inițiată de către domnul Boloni 

David - Primarul comunei Cernat,  

Luând în considerare prevederile art. 9 pct.3 din Cartea Europeana a autonomiei locale, 

adoptată - la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 În baza prevederilor art. 42 alin.1 lit. c din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin.1 lit. c), alin.2, alin. 3 si 

alin. 4 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 484, alin (2) și alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și ale art. 30 

din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.36 alin.2 lit. „d” şi alin „6” litera „a” pct.14, art.45 alin.(1) și alin. (2), precum 

și art. 115 așin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂREŞTE: 
Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2017, instituirea taxei speciale de salubrizare 

pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere și asimilabile 

acestora pentru toți utilizatorii serviciului - persoane fizice și juridice, care nu au încheiat contract 

cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociațiile de proprietari, sau a căror contract 

a fost reziliat ca urmare a neplății serviciului de salubrizare.  

Art.2. - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 va fi următorul:  

a) utilizatorii persoane fizice asociate – 13,00 lei /luna /persoană;  

b)utilizatorii persoane fizice din gospodarii individuale – 13,00 lei/persoană/lună; 

 c) utilizatorii persoane juridice- 160 lei/metru cub/luna.  

Art.3. (1). Utilizatorii - persoane fizice – prevăzuți în prezenta hotărâre sunt obligați la 

plata taxei în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor 

existenți la adresa respectivă.  

(2). Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt și chiriașii imobilelor aflate în 

proprietatea statului, a Comunei Cernat sau proprietate privată (cu excepția cazului în care 

proprietarul are incheiat contract de salubrizare) și care nu au incheiate contracte cu operatorul 

serviciului de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate.  

(3). Utilizatorii - persoane juridice – prevăzuți în prezenta hotărâre sunt obligați la plata 

taxei, în funcție de volumul de deșeu generat. Volumul de deșeu generat de către aceste categorii 

de beneficiari va fi comunicat de către operatorul de salubritate.  



Art.4. Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se 

ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, prin hotărâre a 

Consiliul local.  

Art.5. (1) - Taxa specială de salubrizare se datorează semestrial, cu termen de plată in doua 

rate egale, astfel: - 31 martie, pentru semestrul 1; - 30 septembrie, pentru semestrul 2.  

(2) În situația în care, ulterior impunerii, utilizatorii - persoane fizice sau juridice - încheie 

contracte cu operatorul de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială de salubrizare 

începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.  

(3) Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul și plata majorărilor de 

întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

Art.6. Urmărirea, încasarea și executarea silită, precum și utilizarea sumelor încasate se 

realizează conform Regulamentului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.7. În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de 

salubritate, operatorul va înștiința Direcția Impozite și Taxe Locale a comunei Cernat în vederea 

încetării impunerii la plată.  

Art.8. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se încredinţează domnul 

ing.Boloni David, primarul comunei Cernat. 

 

 

 

 

Cernat la 29.12.2016. 

 

 

 

  Preşedintele de şedinţă      Contrasemnează pt.legalitate 

                Secretar 

  Magori Istvan                           Post vacant 

 

 

 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu sedinşele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud.Covasna 

1 ex.la afişare 

 


