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                                                                      PROIECT nr. 2698/ 08.03.2022 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii 

persoane fizice fără contract de pe raza comunei Roseți, județul Călărași 

 

Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de ___ Martie 2022 

  Având în vedere : 

-Prevederile art.6, art.8, art.26 alin.(1) lit.c),alin.(2)-(5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților , 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile  art. 1 alin.(2), lit.e), art.8, alin.(3), lit.j, lit.k) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile Ordinului 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

specifice serviciului de salubrizare a localităților, 

-Prevederile art.484 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015,cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile art. 74  din  O.U.G 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal  bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

-Prevederile Legii nr. 52/2003  privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

Analizând : 
-Prevederile Hotărârii  nr.5/28.02.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris privind aprobarea  

solicitării făcute de SC RER Ecologic Service București REBU SA de modificare a tarifelor practicate pentru zona rurală și 

agenți economici, 

-Prevederile H.C.L Roseți nr. 50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii comunei Roseți cu unitățile administrativ teritoriale de 

pe raza județului  în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară’’ Ecomanagement Salubris’’ 

-Prevederile H.C.L Roseți nr. 22/30.05.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care 

beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza comunei Roseți, județul Călărași, precum și aprobarea Regulamentului de 

aplicare a taxei speciale de salubrizare,  

-Prevederile contractului nr.34/2223/20.07.2017 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în 

zona 3 Călărași din județul Călărași, contract de care Consiliul Local Roseți a luat act prin H.C.L. nr. 52/25.09.2017,  

-Prevederile H.C.L.Roseți nr.7 din 3.01.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al comunei Roseți în 

vederea exercitării în Adunarea Generală a Asociației, a atribuţiilor  comunei Roseți  prevăzute la art. 16 alin (2) şi (3) din 

Statutul Asociaţiei, în sensul votării solicitării de majorare a tarifului serviciului de salubrizare de către S.C. RER Ecologic 

Service București REBU SA, conform contract de delegare nr. 2223/20.07.2017, 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2697/08.03.2022, 

-Raportul de specialitate nr. 2696 din 08.03.2022  întocmit de către d-l Baraitaru Ștefan-Alexandru, inspector în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți,  

-Avizele comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. _____2022, nr. ___2022, nr. ___2022, 

-Prevederile H.C.L .nr. 2/31.01.2022  privind alegerea președintelui de ședință, 

În temeiul prevederilor  art. 87, art. 91, art. 129 alin.(2) lit b), lit.d) art. 136 alin.(1),(8) din O.U.G nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Începând cu data de 01.03.2022 se aprobă majorarea cuantumul taxei speciale de salubrizare aplicată pentru prestațiile 

de care beneficiază individual, utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice de pe raza comunei Roseți care nu au 

încheiat contract servicii de prestări cu operatorul acestui serviciu și se stabilește la suma de 8 lei inclusiv TVA de 

persoană/lună (incluzând atât fracția umedă cât și fracția uscată pentru deșeurile municipale). 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei Roseți  prin funcționarii 

din cadrul compartimentelor Resurse Umane- Buget Local, Impozite și Taxe Locale și Relații Publice-Administrativ de Interes 

Public  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi. 

          - Secretarul general al comunei  Roseţi, va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi autorităţilor interesate, conform 

legii și o va afișa la avizierul instituției precum și pe site-ul www.comunaroseți.ro, respectiv eticheta monitorul oficial local. 

 

            INIŢIATOR PROIECT                                                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

            Primarul comunei Roseți                                                                                     Secretar general 

              Nicolae RÂJNOVEANU         Lavinia TĂNASE  


