
R O M A N I A        

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                             

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                        

CONSILIUL LOCAL, 

 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   NR. 80 

Din  23 septembrie 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 23.09.2021, 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, 

județul 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, 

   GRAMA FLORIN  

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                  Secretarul General al  comunei Sâncraiu de Mureș                                                    

          Jrs.BĂIEȚAN ALINA-MARIANA  

 

 

 

 

 

 
*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,cu 

modificările și completările ulterioare. 

 



 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general al 

comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 
⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș,întrunit în ședința ordinară din 

23.09.2021 ,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de  15 voturi  

pentru,....abțineri și ... împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și14  consilieri locali prezenti la 

sedintă.,dl.Romam fiind prezent on-line.  

 


