
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.87 

DIN 18.11.2019 

privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 
de salubrizare în comuna Şimand” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
18.11.2019  
Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Şimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar Brîndaş Lavinia, prin care propune 

aprobarea “Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 
salubrizare în comuna Şimand”; 

- Prevederile art. 8 alin. (3) lit. i)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5), art. 42 alin. 
(1) lit. c), art. 43 alin. (4), din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 25-27 din 
Legea nr. 101/2006 a serviciului 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 art.484 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal 
coroborate cu art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.c); 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand; 
- Votul „pentru” a 10 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri 

 
În temeiul art. 139 alin.3 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, 

actualizat; 
 

       HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. - Se aprobă “Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de 
salubrizare” conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 
aceasta. 

Art. 2.  - Se aprobă, începând cu data de 01.12.2019, taxa specială de salubrizare în 
sarcina utilizatorilor casnici, conform ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei 
speciale de salubrizare în cuantum de 6 lei/persoană/lună. 

Art.3. -  (1) Utilizatorii non-casnici ai serviciului de salubrizare au obligația de a 
încheia cu operatorul Consult Soc Centrum S.R.L., contracte de prestări servicii de 
salubrizare. 

(2) După încheierea contractelor cu utilizatorii non-casnici, operatorul are obligaţia de 
a pune la dispoziţia Primăriei comunei Şimand situaţia privind contractele de prestări servicii 
de salubrizare încheiate. 

(3) Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul 
Consult Soc Centrum S.R.L., constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 
lei la 1.000 lei.  
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(4) Constatarea contravenției și stabilirea sancțiunilor se va face de către agenți 
constatatori împuterniciți în acest scop prin Dispoziție de către Primarul comunei Şimand.  

(5) Se instituie, taxa specială de salubrizare datorată de Utilizatorii non-casnici ai 
serviciului de salubrizare care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu 
operatorul Consult Soc Centrum S.R.L., în cuantum de 520 lei/tona. 

Art. 4. -  Procedura de declarare, stabilire, calcul şi achitare a taxei speciale de 
salubrizare este stabilită în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. - Începând cu data prezentei se revocă HCL nr.55/31.07.2018, privind 
instituirea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice, utilizatori de pe 
raza UAT comuna Șimand care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu  S.C. 
GRUP SALUBRITATE URBANA S.A. 

Art.6. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul 
financiar-contabil şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- Asociaţiea de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Arad. 

 
Preşedinte de şedinţă,                       Avizat de legalitate, 
      Fruja Gheorghe                       Secretar general  

 Brîndaş Lavinia 
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