
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.85 
DIN 29.11.2022 

privind modificarea și completarea regulamentului de aplicare a taxei speciale 
de salubrizare la nivelul comunei Șimand, aprobat prin HCL nr.40/18.04.2017 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
29.11.2022 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 

- raportul de specialitate al d-nei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei Șimand; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Șimand nr.40/18.04.2017 privind aprobarea 
regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Șimand; 

- prevederile Hotărârii Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a Județului Arad 
nr.59 din 10.11.2022, cu privire la constatarea unei situații de urgență la nivelul a 
16 unități administrativ teritoriale, generată de întreruperea activității de colectare și 
transport a deșeurilor menajere; 

- 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art. 139 alin.(3) lit. c) din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- votul ,,pentru” a  7 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri, 
 

 
            În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a) şi cele ale art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale 
de salubrizare la nivelul comunei Șimand, aprobat prin HCL nr.40/18.04.2017, conform 
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. - Se aprobă, începând cu luna noiembrie 2022, taxa specială de salubrizare în 
sarcina utilizatorilor non casnici, aplicabilă pe perioada existenței situației de urgență, astfel 
cum aceasta a fost constatată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al 
Județului Arad prin hotărârea nr.59/10.11.2022, cu aplicabilitate pe perioada contractării 
de către Comuna Șimand a achiziției publice de produse prin închiriere – autospeciale cu 
șofer și deservenți echipate complet pentru colectarea deșeurilor la nivel de unitate 
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administrativ-teritorială, inclusiv transportul deșeurilor la rampa de transfer Chișineu-Criș, 
respectiv până la data delegării temporare a serviciului de colectare a deșeurilor de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de gestionare a Deșeurilor Arad 
către un operator autorizat, în vederea evitării unor situații care să afecteze starea de 
sănătate a populației și poluarea excesivă a mediului. 
Art.3. - Utilizatorii non-casnici beneficiari ai prestării serviciului de colectare a deșeurilor la 
nivel de unitate administrativ teritorială au obligația plății taxei speciale anuale, respectiv 
pentru perioada din anul 2022 și după caz anul 2023 cât se menține situația de urgență 
precizată la art.2 din hotărâre, după cum urmează: 

- 120 lei/lună/persoană juridică cu activitate  de mica producție, prestări servicii sau 
comerț; 

- pentru agenții economici care generează din producție sau prestări servicii ori altă 
activitate o cantitate mai mare de 0,25 mc deșeuri/săptămână, taxa prevăzută la 
litera a) se multiplică de până la 4 ori în funcție de cantitatea de deșeuri declarată și 
preluată.  

ART.4.  - Prezenta hotărâre se comunică cu:   

- Primarul comunei Şimand; 

- Instituția Prefectului judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios administrativ; 

- Școala Gimnazială Șimand; 
 
 

     Președinte de ședință,                      Avizat de legalitate, 

                      Barna Lionel                Secretar general,  

                     Brîndaş Lavinia 
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