
 

            

     

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

 

 
Nr. 10.487 din 05.07.2021 

 

 

                 ANUNȚ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ  

 

 

Primăria din Comuna SÂNCRAIU DE MUREȘ, afişează  PROIECTUL  DE 

HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării taxei speciale de salubritate la 6,00 

lei/persoană/lună începând cu data de 01.11.2021, cu consecința modificării și completării 

HCL nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 în 

comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

 Acest proiect de hotărâre este propus pentru a fi dezbătut și analizat în cadrul ședinței 

ordinare care va avea loc în luna saeptembrie 2021. 

  Anunţul şi Proiectul de Hotărâre s-a afişat la sediul Primăriei Comunei Sâncraiu de 

Mureș, intrarea principală în clădirea Primăriei, la avizierul Primariei precum și în spațiile 

special amenajate, accesibile și pe site-ul primăriei. 

Publicul este invitat sa trimită observații asupra documentelor expuse și să participe 

la ședința de dezbatere publică care va avea loc în Sala de Căsătorii din incinta Primăriei  

Comunei Sâncraiu de Mureș, conform dispoziției de convocare în ședința ordinară a 

Consiliului Local  din luna  septembrie sau să participe la ședintele comisiilor de 

specialitate. 

Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la 

Primăria Comunei, la Secretarul Comunei sau se vor comunica prin fax la nr. 0265316965 sau 

prin e-mail, la adresa: sincraims@cjmures.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care 

transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica 

articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de 

contact ale expeditorului. 

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: ”Recomandare la 

proiectul de hotărâre privind……………………………..”.  

 

INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE DE LA BIROUL – SECRETAR 

GENERAL AL UAT SANCRAIU DE MURES, IN INTERVALUL ORAR DE RELAȚII CU 

PUBLICUL: LUNI-JOI 08:00 -15:00, respectiv VINERI:08:00-14:00. 

 

 

 PRIMAR,   
                      

BUDIAN  PETRU- IONUȚ   

 

 



 

 

R O M A N I A       Avizat pentru legalitate 

JUDEŢUL MUREŞ                                            Secretar General UAT                                                 

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                       Bor Adela Bianca  

CONSILIUL LOCAL, 

 

   H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.  …                                                

Din   ………………………. . 2021 
privind aprobarea majorării taxei speciale de salubritate la 6,00 lei/persoană/lună începând cu 

data de 01.11.2021, 

cu consecința modificării și completării HCL nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxei speciale 

de salubrizare pentru anul 2021 în comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

 

 
Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

…………………2021, în exercitarea atribuțiilor legale; 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate  nr. 10.563 din 06.07.2021  al Biroului Financiar Contabil și 

Achiziții Publice, privind necesitatea majorării  taxei speciale de salubritate începând cu  

01.11. 2021 în comuna Sâncraiu de Mureș și Referatul de aprobare  nr. 10564 din 16.07.2021 

a Primarului Comunei Sâncraiu de Mureș, dl. Budian Petru Ionuț; 

- faptul că  la ora actuală nu este finalizată procedura  de contractare a Serviciilor de 

Colectare și transport a deșeurilor menajere pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș, valoarea 

estimată inițial a contractului fiind mai mică comparativ cu costurile estimate necesare 

prestării serviciului; 

- Anunțul de consultare publică inițiat de Primarul Comunei Sâncraiu de Mureș, 

înregistrat sub nr. 10.487 din 05.07.2021; 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;  

- OUG nr. 196 /2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor 

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 6 alin. (1) lit ”k” din Legea nr.101/2006-Legea serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată și modificată; 

- Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5)din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice 

locale, modificată; 

- Art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare;                                                                                                                                              

- Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată;   

- Ținând cont de HCL  al comunei Sâncraiu de Mureș nr. 84  din 16.12.2019  privind 

stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2020 si aprobarea Regulamentului privind aplicarea 

taxei de salubrizare în comuna Sâncraiu de Mureș;    



- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sâncraiu de 

Mures,;                                                                                                                      

În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și lit.d) ,alin.4) lit.c) ,alin.7 lit.n), 

art.132, art. 155,alin.1 lit.d) si alin.5) lit.c),art. 196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

H o t ă r ă ş t e : 
Art. 1.  Se aprobă majorarea taxei speciale de salubritate la 6,00 lei/persoană/lună începând 

cu data de 01.11.2021, cu consecința modificării și completării HCL nr. 6/28.01.2021 privind 

stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 în comuna Sâncraiu de Mureș, județ 

Mureș 

Art.2. Prevederile mentionate in HCL nr. 6/28.01.2021 și ale HCL nr. 84/16.12.20109 

raportat la Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate în comuna Sâncraiu de 

Mureș, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre, rămân neschimbate. 

Art. 3. Cu data prezentei se abrogă orice dispoziție care contravine prezentei hotărâri. 

Art. 4. – Primarul Comunei Sâncraiu de Mureș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin serviciile, compartimentele și birourile din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului. 

Art. 5. – Încasarea taxei speciale de salubrizare de la utilizatorii casnici se face de către 

Biroul Taxe si Impozite Locale din cadrul Primariei Sancriau de Mures . 

Art. 6. – În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ, 

..................................................... 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  Secretarul General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

                    Bor Adela Bianca 

 

 

                                    INITIATOR PROIECT  

                               Budian Petru Ionuț - primar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 

 



 

 

R O M A N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                      

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ             
Nr. 10563 din 06.07.2021   
  

   

Raport  de specialitate 

privind aprobarea majorării taxei speciale de salubritate la 6,00 lei/persoană/lună începând cu 

data de 01.11.2021, 

cu consecința modificării și completării HCL nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxei speciale 

de salubrizare pentru anul 2021 în comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

 

 

 

 

 

În prezent, la nivelul UAT Sâncraiu de Mureș, valoarea taxei de 

salubritate este de 3,9 lei/persoană/lună, așa cum este prevăzut în HCL nr.6/28 

ianuarie 2021.  

Modificarea taxei de salubritate la 6,00 lei/persoană/lună se impune din 

următoarele considerente:  

1. Având în vedere nenumăratele solicitări și reclamații venite din partea 

comunității referitoare la modalitatea de colectare a deșeurilor 

menajere și selective din comună, și anume asupra faptului că ridicarea 

deșeurilor menajere de trei ori/lună  și a deșeurilor reciclabile o 

dată/lună este insuficientă, se impune modificarea contractului cu 

operatorul de salubritate astfel încât ridicarea deșeurilor menajere să se 

efectueze în fiecare săptămână a lunii iar ridicarea deșeurilor 

reciclabile de două ori pe lună, evitându-se astfel situațiile de 

disconfort create de depozitarea deșeurilor menajere pe o perioadă mai 

lungă de timp.  

2. La data de 2.03.2021 a fost inițiată procedura de contractare a 

Serviciilor de Colectare și transportul deșeurilor menajere de pe raza 

Comunei Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș. Valoarea estimată a 

contractului de servicii a fost 420.552,00 lei, valoarea fiind estimată în 

funcție de valoarea taxei de salubritate actuală și a numărului 

populației din comună.  Datorită faptului că valoarea estimată a 

contractului a fost foarte mică, comparativ cu costurile estimate 

necesare prestării serviciului, procedura de contractare nu a avut 

finalitate.  

3. UAT Sâncraiu de Mureș intenționează reluarea procedurii privind 

contractarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere. 

În vederea unei finalități a procedurii este necesară majorarea valorii 

estimate a contractului și implicit, cresterea taxei de salubritate, în 



funcție de care UAT Sâncraiu de Mureș se poate angaja la plata unei 

valori mai mari a serviciilor de colectare.   

4. Preconizând faptul că procedura de contractare, până la posibilitatea 

semnării unui nou contract,  se va derula cel puțin 3 luni, se impune 

majorarea taxei începând  luna noiembrie 2021.  

 

Luând în considerare cele menționate, propun majorarea taxei de 

salubritate la cuantumul de 6,00 lei/persoană/lună, începând cu data de 

1 noiembrie 2021.  

 

 

 Pe considerentele mentionate vă solicit respectuos, să dispuneţi în 

consecinţă. 

 
 

 

Întocmit 

 

Birou Financiar Contabil și Achiziții Publice 

Consilier 

Coman Luminița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           

R O M Â N I A          

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                          

PRIMARIA SÂNCRAIU DE MUREŞ 

Nr. 10564 din 06.07.2021                      

     

Referat de aprobare 

privind aprobarea majorării taxei speciale de salubritate la 6,00 lei/persoană/lună începând cu 

data de 01.11.2021, 

cu consecința modificării și completării HCL nr. 6/28.01.2021 privind stabilirea taxei speciale 

de salubrizare pentru anul 2021 în comuna Sâncraiu de Mureș, județ Mureș 

 
Văzând raportul de specialitate nr. 10.563/06.07.2021, întocmit de Biroul Financiar 

Contabil și Achiziții Publice, constatăm faptul că în prezent la nivelul UAT Sâncraiu de 

Mureș, valoarea taxei de salubritate este de 3,9 lei/persoană/lună, așa cum este prevăzut în 

HCL nr.6/28 ianuarie 2021.  

Având în vedere nenumăratele solicitări și reclamații venite din partea comunității 

referitoare la modalitatea de colectare a deșeurilor menajere și selective din comună, și anume 

asupra faptului că ridicarea deșeurilor menajere de trei ori/lună  și a deșeurilor reciclabile o 

dată/lună este insuficientă, se impune modificarea contractului cu operatorul de salubritate 

astfel încât ridicarea deșeurilor menajere să se efectueze în fiecare săptămână a lunii iar 

ridicarea deșeurilor reciclabile de două ori pe lună, evitându-se astfel situațiile de disconfort 

create de depozitarea deșeurilor menajere pe o perioadă mai lungă de timp.  

La data de 2.03.2021 a fost inițiată procedura de contractare a Serviciilor de Colectare 

și transportul deșeurilor menajere de pe raza Comunei Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș. 

Valoarea estimată a contractului de servicii a fost 420.552,00 lei, valoarea fiind estimată în 

funcție de valoarea taxei de salubritate actuală și a numărului populației din comună.  Datorită 

faptului că valoarea estimată a contractului a fost foarte mică, comparativ cu costurile 

estimate necesare prestării serviciului, procedura de contractare nu a avut finalitate.  

UAT Sâncraiu de Mureș intenționează reluarea procedurii privind contractarea 

serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere. În vederea unei finalități a 

procedurii este necesară majorarea valorii estimate a contractului și implicit, cresterea taxei de 

salubritate, în funcție de care UAT Sâncraiu de Mureș se poate angaja la plata unei valori mai 

mari a serviciilor de colectare.   

Luând în considerare cele menționate, consider că se impune majorarea taxei de 

salubritate la cuantumul de 6,00 lei/persoană/lună, începând cu data de 1 noiembrie 2021.  

 

 

PRIMAR, 

 

Budian Petru Ionuț 

 


