
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA SĂSCIORI 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A nr.75/2021 

privind modificarea taxei speciale de salubrizare instituită prin HCL nr.72/2015 și aprobarea 
Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei de salubrizare pe teritoriul comunei Săsciori, 

județul Alba 
 
 
Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă –ordinară - în ziua de 20 octombrie 
2021, ora 8,30 ; 

 
 Luând în dezbatere:  
HCL nr.72/2015  privind  aprobarea  Regulamentului  de  instituire  și  administrare  a  taxei 

speciale de salubrizare și stabilirea cuantumului acesteia în comuna Săsciori, județul Alba; 
 

- Proiectul  de  hotărâre  nr.226/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de  hotărâre, 
primarul comunei Săsciori, dl.Morar Nicolae Florin; 

- Referatul de aprobare  nr.  227/14.10.2021,  întocmit de către inițiatorul proiectului  de 
hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin; 

- Raportul  de  specialitate  nr.  228/14.10.2021,  întocmit  de  către  d-na  Podean  Ionela 
Cornelia, având funcția de casier în cadrul Primăriei comunei  Săsciori ; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 - pentru agricultura, economico- 
financiara, amenajarea teritoriului si urbanism; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 - pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate şi familie, muncă,protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport ; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 - juridică și de disciplină, protecția 
mediului și turism; 

 
Având în vedere prevederile : 
- art.30 din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare 
- art.6, alin. 1, lit. „k”, art. 26 alin 1, alin.3, alin.4 şi alin.5 din  Legea nr 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare 
- art.17 alin.5 din Ordonanță de urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor 
- art.454  lit.”g”  și  484  alin  (1)-(3)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art.8, alin.(3), lit. „j”  din Legea nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”b” și „d” coroborat cu ale alin.(4), lit.”c” şi ale 

alin.( 7) lit. „n” precum şi ale art.139 alin. (1), coroborat cu alin.(3) lit „c” şi art. 196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, adoptă prezenta : 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art.1 Începând cu data de 01 noiembrie 2021, cuantumul taxei de salubrizare la nivelul 

comunei Săsciori, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice), persoanelor juridice și a persoanelor 
fizice autorizate sau asimilate acestora care desfășoară activități comerciale/ alte activități decat 
cele comerciale, cabinete medicale, puncte farmaceutice, asociații sau fundații aferentă serviciilor 
de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual, se stabilește astfel: 
- în cazul gospodăriilor cu un membru/familie cuantumul taxei - 10 lei/lună 



 

- în cazul gospodăriilor cu o singură familie cu mai mult de 6 membrii/familie, cuantumul taxei  - 
70 lei/lună 
- în cazul gospodăriilor cu o singură familie cu ≤5 membrii/familie cuantumul taxei va fi  în 
cuantum de 10 lei/persoană/lună 
- în cazul gospodăriilor cu mai multe familii se vor incheia contracte individuale / familie, taxa în 
această situație fiind de 10 lei/persoană/lună, numărul maxim de persoane/familie este 5 persoane 
- în cazul persoanelor juridice și a persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora, care 
desfășoară activități comerciale și care nu încheie contract de prestare a serviciului de salubrizare 
direct cu operatorul care operează pe raza Comunei Săsciori sa fie de 200 lei lunar. 

 
Art.2 Începând cu data de 01 noiembrie 2021 își încetează aplicabilitatea HCL nr.72/2015. 

Art.3 Începând cu data de 01 noiembrie 2021 se aprobă Regulamentul de stabilire si aplicare 
a taxei de salubrizare, conform Anexei nr.1 parte integrantă a prezentei hotarâri. 

Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacată de către persoanele îndreptăţite, în termenul şi în 
condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.5.Prezenta se comnică: 
-Instituției Prefectului – județul Alba; 
-Primarului comunei Săsciori; 
-Compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Săsciori 

 
 

Săsciori la 20 octombrie 2021 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 

GAVRILĂ ILIE Maria-Monica Ilea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care 
reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


