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HOTĂRÂREA NR. 57/ 2015 
 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaŃiilor de care 

beneficiează utilizatorii fără contract din comuna Zăbala 

 

 

Consiliul Local al Comunei Zăbala, întrunit în şedinŃă ordinară din data de 28 

septembrie 2015; 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind instituirea taxei 

speciale de salubrizare în cazul prestaŃiilor de care beneficiează utilizatorii fără contract din 

comuna Zăbala, întocmit şi iniŃiat de către dl. viceprimar, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, raportul de avizare a 

Comisiei de specialitate al Consiliului Local Zăbala şi avizul de legalitate al secretarei 

comunei întocmite în acest sens, 

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. “k” din Legea serviciului de salubrizare a 

localităŃilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. “c”, alin. (4) şi (5) Legea serviciului de 

salubrizare a localităŃilor nr. 101/2006, cu modificările şi modificările ulterioare, 

Văzând şi prevederile art. 18 alin. (2), precum şi art. 94 lit. “k” din Regulamentul 

serviciului de salubrizare a comunei Zăbala, aprobată prin HCL.nr. 63/2009,  

În conformitate cu prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu art. 36 alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                       

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. – Începând cu data de 01.10.2015, se instituie pe raza teritorială a comunei 

Zăbala taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaŃiilor de care beneficiază 

producătorii de deşeuri individuali, fără contract de perstări servicii publice de salubrizare, 

încheiate cu operatorul  acestor servicii publice. 

Art. 2. (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice fără 

contract  este de 5 lei/persoană/lună. 

 (2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice fără 

contract este de 35 lei /lună/minim 0,5 mc. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează viceprimarul 

comunei Zăbala, compartimentul contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de 

spcialitate a primarului comunei Zăbala şi S.C. Tega S.A Sfântu Gheorghe. 

 

 
Zăbala, la 28 septembrie 2015 
 
 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
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