
ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

PRIMAR 
Nr. 16234 /14.11.2022  
 
 

REFERAT DE APROBARE 

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 
 
           
 Municipiul Orăștie face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”.  
 Consiliul Local al Municipiului Orăștie a adoptat în ședința extraordinară din 
data de 24 octombrie 2022 Hotărârea Consiliului Local nr.206/2022 prin care a 
fost instituită taxa specială de salubrizare în municipiul Orăștie, precum și 
Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare. 
 Cuantumul şi regimul taxei speciale de salubrizare se stabilește, se ajustează 
sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de 
fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operator în 
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, 
elaborate de către A.N.R.S.C., prin hotărâre a Consiliului Local.  
 Ulterior, după adoptarea hotărârii au fost identificate neconcordante atât în 
hotărâre, cât și în regulament. 
 În acest sens, am inițiat proiectul de hotărâre prin care propun modificarea 
taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici, care inițial a fost stabilită în 
lei/tonă și propunerea este ca acesta să fie în lei/mc, iar cuantumul acesteia va fi de 
355,33 lei/mc. 
 De asemenea se propune modificarea și completarea regulamentului de 
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aprobat prin H.C.L 
nr.206/2022, care constituie anexă la prezentul proiect de hotărâre. 

Având în vedere cele expuse propun spre analiză și aprobare Consiliului 
local al municipiului Orăștie proiectul de hotărâre care poate adoptat în forma 
propusă. 
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