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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.206/2022 referitoare la 
instituirea taxei speciale de salubrizare, aprobarea Regulamentului de 
instituire şi administrare a taxei  speciale de salubrizare în Municipiul 

Orăștie și a contractului  accesoriu la Contractul nr.44/10.10.2022 încheiat 
între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de 

Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și S.C SUPERCOM S.A pentru 
prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru  

– județul Hunedoara 
 
 
              Subsemnata Căstăian Dina, șef serviciu în cadrul Serviciului Impozite și 
taxe, analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Orăștie am 
constatat următoarele : 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.206/2022 a fost instituită taxa specială 
de salubrizare și a fost aprobat Regulamentul de instituire și administrare a taxei 
speciale de salubrizare în Municipiul Orăștie. 
 Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea articolului 2, alin.(2) din 
H.C.L nr.206/2022, în sensul modificării taxei de salubrizare pentru utilizatorii 
non-casnici care va fi în cuantum de 355,33 lei/mc.  
 De asemenea, au fost identificate mai multe neconcordante în regulamentul 
de instituire și administrare a taxei speciale și în consecință s-a procedat la 
modificarea și completarea acestuia, precum și a anexelor nr.1-8, care fac parte 
integrantă din regulament.  
          Astfel, regulamentul și anexele nr.1-8 aprobate prin HCL nr. 206/2022 au 
fost modificate și completate în sensul precizării obligației persoanelor fizice/ 
juridice sau utilizatori pentru depunerea declarațiilor de impunere, termenul de 
plată trimestrial al taxei, precum și perceperea taxei pentru utilizatorii non casnici 
din lei/ tonă în lei/mc. 
   În concluzie raportat la cele mai sus menționate precum și la atribuțiile 
consiliului local reglementate de art.129, alin. (1), alin.(2), lit. d) coroborat cu 
alin.(7), lit. n), ale art.139 alin.(1) și alin.(3), lit. c) din O.U.G nr.57/2017, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că, 
proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile legale și poate fi aprobat în 
forma prezentată. 
 
         Șef serviciu I.T.L, 
                    ec.Căstaian Dina 


