
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTARARE 
privind stabilirea cuantumul taxei speciale de salubrizare in comuna Rebri~oara 

pentru anul 2021 

Consiliul Local Rebrisoara intrunit in ~edinta ordinara in data de 26.02.2021, in 
prezenta a 12 consilieri, din totalul de 13 consilieri in functie ; 

A vand in vedere : 
- Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri§oara, 1nregistrat sub nr.2/13.01.2021; 
-Referatul de aprobare nr.223 din 15.01.20211ntocmit de primarul comunei, domnul Clapau Viorel; 
-Raportul de specialitate nr.1352 din 18.02.2021 al compartimentului financiar-contabilitate, 
impozite si taxe locale; 
- Regulamentului de instituire §i administrare a taxei speciale de salubrizare in Comuna Rebri§oara , 
anexa la Hotararea Consiliului Local Rebri§oara nr.8 din 30.01.2020; 
-Anuntul inregistrat sub nr. 209 din 15.01.2021 privind afi~area proiectului de hotarare privind 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna Rebri~oara pentru anul 2021; 
-Procesul-verbal nr. 210 din 15.01.2020 de afi~are a proiectului de hotarare privind stabilirea 
cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna Rebri~oara pentru anul 2021; 
-Procesul Verbal cu nr.1351/18.02.2021 privind rezultatul afisarii priectului de hotarare privind 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare in comuna Rebri§oara pentru anul 2021; 
-A vizul consultativ inregistrat sub nr.1690/26.02.2021 al Comisiei pentru bu get, finante, activitati 
economice, administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului,urbanism , 
din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ 1nregistrat sub nr. l 691/26.02.2021 al Comisiei pentru 1nvatamant, sanatate, 
familie, activitati social culturale, culte, activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si 
comert din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 
-Avizul consultativ 1nregistrat sub nr.1692/26.02.2021 al Comisiei pentru administratia publica 
locala,juridica, apararea ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie 
sociala, protectia mediului, agricultura si silvicultura, din cadrul Consiliului Local Rebrisoara; 

in conformitate cu: 
-prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
-prevederile art.454 lit.g),art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare; 
-prevederile Hotararii nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
-prevederile art.6 alin.(I) lit. k), art.25, art.26, art.27 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile art.8 alin.(3) lit.j),art. 10 alin .(10-15),arl.42 alin.(I) lite) din Legea nr. 51/2006 
republicata,Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
-prevederile art.17 aliu.(I) lit .e),f),g) ~i h ),art.21 din Legea nr.211/2011,republicata privind regimul 
de~eurilor ,cu modificarile n §i completarile ulterioare; 
-prevederile 0. U.G nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 



-prevederile Ordinului 578/2006 pentru aprobarea Metodologici de calcul al contributiilor ~i taxelor 
datorate la Fondul pentru mediu cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile O.U.G. 74/2018, pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 211/20 11 privind regimul 
de~eurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de 
ambalaje ~i a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu 
modificari le ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 3 1/20 19 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 211 /2011 privind regimul de~eurilor, a Legii nr. 249/20 15 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de ambalaje ~i a Ordonantei de urgenta 
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
-prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica,republ icata; 

in temeiul prevederile art. 129, alin. {I), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit.c) ~i e), alin.(7), lit. 
n), art. 139, alin.( 1) ~i alin.( 3), din Ordonanta de Urgenta nr. 57/20 19 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

H O T ARA.$TE: 
Art.I.Se stabile~te cuantumu l taxei speciale de salubrizare in comuna Rebri~oara, pentru anul 2021, 
pentru fiecare categorie distincta de utilizatori, dupa cum urmeaz!: 

-Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 6,5 lei/pers/luna; 
-Taxa utilizatori non-casnici: conform art. 26 din Anexa 9 la Regulamentul de instituire ~i 

administrare a taxei speciale de salubrizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Rebri~oara 
nr.8/ 30.01.2020. 
Art.2.(l )Taxa speciala de salubrizare instituita conform Art. I se face venit la bugetul local al 
Comunei Rebri~oara. 

(2) Pentru anul 2020 suma de 82.459 lei care nu a fost acoperita din colectarea taxei speciale 
de salubrizare de la beneficiarii serviciu lui ~i care a fost platita la operatorul de salubrizare S.C. 
SUPERCOM S.A., nu se recupereaza de la beneficiari subventionandu-se de la bugetul local. 

(3) Pentru anu l 2021 sumele care nu var fi acoperite din colectarea taxei speciale de 
salubrizare vor fi subventionate din bugetul local. 
Art. 3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Rebri~oara 
prin Compartimentul Financiar contabil . 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu _ I I_ voturi ,,pentru", _ 0_voturi ,,impotriva" ~i _ I_ 

abtineri din _ 12_consilieri prezenti. 
Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica, prin grija Secretarului general 

al comunei Rebri~oara, cu : 
-Institutia Prefectului -Judetul Bistrita-Nasaud; 
-Asociatia de Dezvoltare Intcrcomunitara pentru gestionarea integrata a de~eurilor municipale 

in judetul Bistrita - Nasaud; 
-Primarul comunei Rebri~oara. 
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