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HOTĂRÂRE 

privind modificarea taxei de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii 

din Comuna Ciugud  

 

Consiliul Local al comunei Ciugud, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 

27.05.2021; 

Luând în dezbatere:  

 - Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind modificarea taxei de salubritate în 

cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud, iniţiat de primarul comunei 

Ciugud; 

- Raportul de specialitate nr.3485/2021 al Compartimentului Financiar-Contabilitate; 

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, 

cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

 Văzând: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea taxei de salubritate în 

cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii din Comuna Ciugud, iniţiat de primarul comunei 

Ciugud; 

-  Contractul de prestare a serviciului de salubrizare a localităților încheiat cu SC Polaris M 

Holding nr.6/3150/2021; 

-  Adresa nr.5203/2021 a SC Polaris M Holding, înregistrată la Primăria comunei Ciugud 

sub nr. 3399/2021; 

 Luând în considerare necesitatea asigurării serviciului de salubrizare al Comunei Ciugud; 

Văzând prevederile: 

 - Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 59 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 90 lit.f) din O.U.G. nr.195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si 

completările ulterioare; 
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 - art. 30 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 148 lit. q din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare; 

 - art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.n),  art. 139 din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Începând cu data de 01.06.2021 se stabilește cuantumul taxei de salubrizare în cazul 

persoanelor fizice la suma de 10 ron/persoană/lună, aplicată pentru prestațiile de care beneficiază 

individual utilizatorii serviciului public de salubrizare. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei Ciugud.  

Art.3. Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform 

Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului-Judeţul Alba; 

- Compartimentul Financiar-contabil;  

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

  

Preşedinte şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 27.05.2021 

 Nr.56 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

100% din numărul consilierilor în funcţie 


