
 
  
 

               

                ROMÂNIA 
      JUDEŢUL IALOMIŢA          
           CONSILIUL LOCAL  
   AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.42/28.05.2020 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 29 IUNIE 2020, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3438 din 22.06.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 
- adresa Instituției Prefectului județul Ialomița nr.9118 din 09.06.2020 înregistrată la 

Primăria orașului Căzănești sub nr.24/09 din 19.06.2020; 
Examinând: 
- raportul nr. 3503 din 28.06.2020 al Biroului Contabilitate, Salarizare, Impozite şi 

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

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 3575 
din 26.06.2020; 

- avizul Comisiei juridice şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, drepturile 
cetăţenilor nr. 3584 din 26.06.2020; 

- avizul Comisiei pentru învăţământ, muncă şi protecţie socială, sănătate, activităţi 
social-culturale, culte, sport nr. 3578 din 26.06.2020; 

În conformitate cu: 
- prevederile art.3 lit.f) și g) și art.21 alin.(1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public 

de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art.198 alin.(1) și (2) și art.599 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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.I. Prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.42/28.05.2020 se modifică 
și va avea următorul conținut: 
 „Art.1. Începând cu data de 09.06.2020 se instituie taxa specială de salubritate în 
cuantum de 6 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din Orașul 
Căzănești, aferentă serviciului de salubrizare prestate în beneficiul comunităţii locale.” 
 Art.II. Prevederile art.5 alin.(2) din anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr.42/28.05.2020 se modifică și va avea următorul conținut: 

„(2) Începând cu data de 09.06.2020, se stabilește taxa de salubritate de 6 lei /persoană 
fizică/lună. Pentru a avea un impact cât mai redus asupra veniturilor populaţiei, se acordă o  
subvenţie de la bugetul local în cuantum de 1,32 lei/persoană fizică/lună. Nivelul taxei de 
salubritate stabilit, rezultă din Fișa de fundamentare a tarifului pentru populație aprobată prin 
HCL nr. 15/20.02.2020 și este de  7,32 lei/persoană/lună, din care 6 lei/lună va fi suportat de 
persoana fizică și 1,32 lei/persoană fizică/lună va fi subvenționată din bugetul unității 
administrativ-teritorială Oraș Căzănești.” 



 
  
 

 
 

 Art.III. Prevederile art.5 alin.(2) din anexa la Hotărârea Consiliului Local 
nr.42/28.05.2020 se modifică și va avea următorul conținut: 
 „Art.7. (1) Taxa de salubritate se încasează numai de la persoanele fizice care 
beneficiază de serviciul prestat și va fi plătită de către toate persoanele existente la un număr 
administrativ, cu/fără domiciliul sau reședinta în Orașul Căzănești chiar dacă imobilele sunt 
locuite temporar, persoane care sunt prevăzute în cap.I Componența gospodăriei/exploatației 
agricole fără personalitate juridică din Registrul agricol. 
 (2) Taxa de salubritate nu se încasează de la persoanele fizice proprietari/ moștenitori 
ai unui imobil, cu număr administrativ, nelocuit mai mult de 12 luni calendaristice pentru 
care nu s-a prestat serviciul de salubrizare.” 

Art.IV. 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, 

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

astfel:  8 voturi “pentru”, 5 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 
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