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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 

de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul 

Orăștie aprobat prin HCL nr.206/2022 

 

 

 
          Municipiul Orăștie face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

”Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor Județul Hunedoara”.  

          Având în vedere rezilierea contractului cu SC Brai-Cata SRL se impune 

încheierea unui nou contract cu o firmă specializată în colectarea deșeurilor municipale 

și similare.  

În acest sens se impune aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru 

utilizatorii casnici și non-casnici în UAT Municipiul Orăștie, aferentă activităților de 

colectare și transport, sortare, TMB și depozitare deșeuri municipale și similare și 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, 

pentru utilizatorii casnici și non-casnici.  

 A fost adoptată HCL nr. 206/2022 referitoare la instituirea taxei speciale de 

salubrizare, aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Orăștie și a contractului de accesoriu la Contractul nr. 

44/10.10.2022 încheiat între Asociația De Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor în Județul Hunedoara” și SC Supercom SA pentru 

prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru – județul Hunedoara 

modificată prin HCL nr. 226/2022.  

 Organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în 

unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, 

ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în 

dificultate pot beneficia de scutire la plata taxei speciale de salubrizare.  

 În acest sens Regulamentul de instituire a taxei de salubrizare în Municipiul 

Orăștie se modifică, astfel punctul 4 ”Facilități privind plata taxei de salubrizare” 

articolul 9, aliniatul (5)  va avea următorul cuprins: ”Organizațiile care au ca unică 

activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură 

găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, 

reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane 

vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate pot beneficia de scutire la 

plata taxei speciale de salubrizare”.   

 Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare reprezintă 

Anexa nr. 9 la Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare 

în Municipiul Orăștie. 



         Anexele 1-8 aprobate prin HCL nr. 226/2022 au fost modificate astfel : 

Anexele nr. 1 și 5 – referitor la componența locatarilor se completează cu   

  precizarea ”inclusiv minori”; 

Anexele nr. 2 și 6 – coloana nr. 3 capul de tabel ”Cod Identificare Fiscală”; 

Anexele nr. 3 și 7 -  referitor la componența locatarilor se completează cu   

  precizarea ”inclusiv minori”; 

   -se elimină coloana nr. 3 din tabel, ”categoria de scutire” 

Anexele nr. 4 și 8 – coloana nr. 5 capul de tabel ”Cantitate Lunară Total”  

 În concluzie proiectul de hotărâre menționat este oportun și legal şi se poate 

adopta în forma prezentată. 
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