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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂMUC 

 
    PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea,colectarea şi încasarea în anul 2021 a taxei de salubrizare 
          
             Consiliul Local al comunei Dămuc, județul Neamț 
 
 Văzând: 
 

-Referatul de aprobare al Primarului Nr.5831 din 10.12.2020;   
-Raport de specialitate al Compartimentului Taxe și impozite Nr.5832 din 10.12.2020;  

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Nr. din  
             
 Având în vedere prevederile: 
 -art.6 alin.(1) lit.k), art.26 alin.(1) lit.b), alin.(5) din Legea nr.101/2006 privind salubrizarea 
localităţilor republicată, cu modificările şi şi completările ulterioare, ale Ordinului NR.109/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; 
 -art. 484 și art. 485 din din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
 -Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul  prevederilor art. 129 alin.(14) și ale art 139 alin.(1) din  CODUL ADMINISTRATIV 

adoptat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019; 
 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1 Începând cu 01.01.2021 cuantumul taxei de salubrizare datorată de persoanele fizice  
beneficiare a serviciilor de salubrizare prestate pe raza comunei destinate asigurării 
funcţionarii serviciului public de salubrizare la nivelul comunei se stabileşte după 
cum urmează: 

                       -    72   lei/an/persoană în cazul contribuabililor persoane fizice; 
   

  
Art. 2  Taxa de salubrizare prevăzută la art. 1  face venit la bugetul local, este destinată 

finanţării acţiunilor şi serviciilor de salubrizare desfăşurate la nivelul  comunei şi se achită de către 
contribuabili în două tranşe egale, la termenele prevăzute de lege pentru achitarea impozitelor şi 
taxelor locale. 

Art. 3  Sunt scutite în anul 2021 la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de 
contribuabili: 
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a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

 b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

    c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite 
pentru activităţi economice; 

    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta 
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 

    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

    f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I 
de invaliditate. 

 
Art. 4 Primarul comunei împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
         

         Art. 5 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri pe 
care o va comunica primarului comunei şi Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ                                                                          

 
 

 
 

INIȚIATOR,  

PRIMAR-VOAIDEȘ IOAN 
 

 
 Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL U.A.T., 
Țepeș Mihai 

 
 
 

 


