
 
  
 
               

                ROMÂNIA 
      JUDEŢUL IALOMIŢA          
           CONSILIUL LOCAL  
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea 

 taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) 
 de pe raza orașului Căzănești 

 

 Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 28 MAI 2020, 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1553 din 10.03.2020 a Primarului oraşului 
Căzăneşti; 

Examinând: 
- raportul nr. 2010 din 01.04.2020 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi 

Taxe Locale, Executare Silită; 
- raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1699 
din 17.03.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor nr. 1690 din 17.03.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi 
social-culturale, culte, sport nr. 1685 din 17.03.2020; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art.10 alin.(12)-(13) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - prevederile art.6 alin.(1) lit. k), art.9 alin.(2), art.20 alin.(2) lit.a), art.25 lit.a), art.26 
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
           În temeiul art.129, alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.n) și art.139 alin.(3) lit. c) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Începând cu data de 01.06.2020 se instituie taxa specială de salubrizare în 
cuantum de 6 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Orașul 
Căzănești, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunităţii locale şi 
individual. 
 



 
  
 Art.2. Pentru anul 2020, de la data instituirii taxei, se aprobă subvenţionarea din 
bugetul local al Orașului Căzănești a sumei de 1,32 lei/persoană fizică/lună, pentru 
stimularea gestionarii deşeurilor menajere reciclabile, conform prevederilor art. 17 alin. 1) 
lit. a) din Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor cu modificările si completările 
ulterioare, respectiv asigurarea colectării separate cel puţin a deşeurilor de metal, plastic și 
sticlă din deşeurile municipale. 

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, 
încasarea şi administrarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane 
fizice) de pe raza orașului Căzănești prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Căzăneşti şi pe site-ul  acesteia, prin grija secretarului localității şi 
Compartimentului Relaţii Publice şi Secretariat în termen de 5 zile de la data comunicării 
către Instituţia Prefectului-judeţul Ialomiţa. 

 (2) Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Căzăneşti şi adusă la 
îndeplinire de compartimentele de specialitate. 

 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                           Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                   Secretar General al UAT, 

                  DIMA AUREL                                                  OANCEA GEORGETA 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea absolută de voturi, 

astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat       
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