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PROIECT DE HOTĂRARE nr. 4347/29.11.2019 
Privind modificarea și completarea art.484 – Taxe speciale din HCL 35/30.05.2019 

 
   Primarul comunei Jijila, Deacu Costică 
            Luând act de: 

- Titlu IX, Capitolul X, art. 491 din Legea  nr. 227/2015, Legea privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018pentru modificarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu 
modificările și completările ulterioare; 
Ținând cont de adresa  cu numărul de înregistrare 466/11.11.2019 prin care Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea înaintează fișele de 
fundamentare pentru stabilirea tarifelor distincte, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, care 
includ și economia circulară;  
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 
199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1 Pentru anul fiscal 2020, se modifică art. 484 al Anexei nr 1 la HCL 35/ 30.05.2019.  
Art. 2 Se aprobă tariful distinct  pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, utilizatori 

casnici - fracția umedă în cuantum de 5,19 lei/persoană/lună, fără TVA, respectiv 6,17 
lei/persoană/lună, cu TVA, conform fișei de fundamentare înaintate de ADIIDM Tulcea, anexa 1la 
prezenta hotărâre. 

 Art.  3  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020. 
 Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei și Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe.  
Art.  5 Prezenta hotărâre se comunică instituției Prefectului Tulcea, primarului comunei Jijila,  

ADIIDM Tulcea. 
 
 
  Inițiator, 

             Primar                                                                         Contrasemnează  secretar general 
  DEACU COSTICĂ   al comunei Jijila, 

                                                                                               ACRIȘ DUMITRU 


