R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fundamentare, instituirea, perioada și incasarea taxei speciale de
salubrizare a orașului Huedin.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Luând în considerare imposibilitatea prestării în continuare a Serviciului de Salubrizare al
orașului Huedin, de către SC Crișul Huedin SA, începând cu data de 01.11.2016 ca efect al intrării
societății în insolvență, prin sent.civ. 1291/2016, și hot. nr. 780/2016 in Dosar 1415/1285/2015 a
Tribunalului Specializat Cluj, respectiv Curtea de Apel Cluj.
Ținând seama ca este necesară continuarea activitătii de colectare, transport și depozitare a
deșeurilor în orașul Huedin până la finalizarea procedurii de desemnare a noului operator care va presta
serviciul de salubrizare în orașul Huedin, fapt ce impune instituirea pe durată determinată a unei taxe
speciale de salubrizare stabilită și încasată de la toate persoanele fizice ca beneficiari a acestui serviciu,
care să acopere cheltuielie de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 9098/28.10.2016 înaintată de dl. Adm.Gabor Claudiu,
privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare și a perioadei de încasare a aacesteia, respectiv
referatul nr. 9099/28.10.2016 inaintat de sef birou Impozite si Taxe Locale privind instituirea taxei
speciale de salubrizare.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 9100/28.10.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 28.10.2016.
Văzând prevederile art.6, alin.1, lit.k, p, art.8. Alin. 1, 2, art.9, alin.2, din Legea nr. 101/2006
privind serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările la zi.
Luând în considerare prevederile art. 3, alin.4, lit.a, art.6, art.8,alin.3, lit.d, art.43,alin.3 din legea
nr. 51/2006 privind Serviciul de Salubrizare.
In temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, art.30 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 si art. 36, art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă Studiul de fundamentare pentru stabilirea taxei de salubrizare a orașului Huedin,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru cetățenii orașului Huedin, în
vederea acoperirii costurilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor produse în gospodăriile
populației la un cuantum de 10 lei/persoana/lună.
Art.3. Taxa menționată la art. 2 se va încasa lunar până cel mai târziu la data de 25 a lunii
următoare, conform Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare.
Art.4. Taxa specială de salubrizare menționată la art. 2 se va percepe pe perioadă determinată pană
la desemnarea operatorului serviciului de salubrizare a orașului Huedin.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică, Biroul
impozite și taxe locale, și Biroul achizitii publice din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Giurgiu Marinela
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Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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