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Nr. 4348 / 29.11.2019 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărâre Privind modificarea și completarea art. 484 – Taxe speciale  

din H.C.L. 35/30.05.2019 
 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile  art. 6 și art. 30 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumente de prezentare și motivare a 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 și 
a tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă 
din deșeurile municipale; 
 

Baza legală a proiectului de hotărâre: 
- Titlu IX, Capitolul X, art. 491 din Legea  nr. 227/2015, Legea privind Codul Fiscal, 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; 

- prevederile  Legii 211/2011 conform căruia una dintre obligațiile administrației publice 
locale este aceea de a asigura colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, 
metal, plastic şi sticlă din deșeurile municipale; 

- Legea nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje care  prevede că operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea şi 
valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje. În 
acest sens sunt obligați să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a 
producătorului conform prevederilor legale. 
Rațiunea juridică a proiectului de hotărâre supus aprobării este determinat de 
necesitatea aprobării tarifului pentru beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza 
unității administrativ-teritoriale a comunei Jijila, județul Tulcea, având în vedere: 

- 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; Pentru motivele invocate, în baza 
referatului compartimentului de resort și a notei de fundamentare întocmită de operatorul 
de salubritate, vă supun aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și 
completarea art. 484 – Taxe speciale din H.C.L. 35/30.05.2019 

 
Primar, 

Deacu Costică 
 
 

 


