
 

 
R O M Â N I A                                            

      
CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

     JUDEȚUL CĂLĂRAȘI                                                                                    COMUNA ROSEȚI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                                              cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază 

utilizatorii fără contract de pe raza comunei Roseți, județul Călărași 

 

 

 Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședință ordinară  la data de 26 Martie 2020; 

  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 

localitatilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Prevederile  art. 1 alin.(4), lit.k), art.8, alin.(3), lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, cu modificările si completările ulterioare;  

-Prevederile art.484 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015,cu modificarile si completarile ulterioare, 

-Prevederile art. 183, alin.(1), alin.(2) din Legea privind Codul de procedură  fiscală  nr. 207/2015, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 74  din  OUG 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 ; 

-Prevederile  Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru 

modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

amabalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, 

-Prevederile H.C.L Roseti nr. 50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii comunei Roseti cu unitatile administrativ 

teritoriale de pe raza judetului  in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara’’ Ecomanagement 

Salubris’’ 

-Prevederile contractului nr.34/2223/20.07.2017 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport al 

deseurilor in zona 3 Calarasi din judetul Calarasi, contract de care Consiliul Local Roseti a luat act prin H.C.L. nr. 

52/25.09.2017,  

-Prevederile H.C.L.Roseți nr.64//18.12.2018 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 SC RER Ecologic Service București REBU SA, conform contract de delegare nr. 

2223/20.07.2017, 

Analizând: 

-Prevederile Hotărârii nr. 3/23.01.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris 

privind aprobarea tarifelor diferențiate urmare a modificării contribuției pentru economia circulară de la 30 lei/tonă 

la 80 lei/tonă și a salariului minim pe economie începând cu 01.01.2020, 

-Prevederile HCL 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,  

-Raportul de specialitate nr.1902/10.03.2020, intocmit de catre d-l Ene Niculai-viceprimarul comunei Roseti,  

-Prevederile H.C.L.nr. 73/19.12.2020 privind alegerea președintelui de ședință, 

-Avizul favorabil nr. 2201/23.03.2020 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți,  

În temeiul prevederilor  art. 87, art. 91, art. 129 alin.(2) lit b), lit.d) art. 196 alin.(1) lit.a) 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 01.03.2020 se aprobă 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 6 lei 

inclusiv TVA de persoană/lună(incluzând atât fracția umedă cât și fracția uscată pentru deșeurile reziduale, 

respectiv reciclabile).  



  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  Primarul comunei Roseti, 

viceprimarul comunei şi  funcționarii din cadrul compartimentelor Resurse Umane Buget Local din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi. 

          - Secretarul genral 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. 

 

 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă,                                                                                                             Contrasemnează,                                         

  Tănase Gheorghe                                                                                                                    Secretar general  

 Lavinia TĂNASE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. consilieri :15 

Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 

Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.22 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi, 26.03.2020 
 


