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PROIECT DE HOTĂRARE nr. 34 / 15.12.2020 
cu privire la modificarea Anexei nr. 1 - ”Taxa specială de salubrizare” a H.C.L. nr. 

10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 
 

Consiliul local al comunei Jijila ,întrunit în ședință ordinară la data de _____/____ 
legal constituită, la care participă un număr de ___consilieri  locali 
 

            Luând act de: 
- Titlu IX, Capitolul X, art. 486-488 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. 74/2018 pentru 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; 

- Adresa nr. 15249 din data de 03.11.2020 înaintată de către Instituția Prefectului – județul 
Tulcea, Consiliului Local al comunei Jijila și înregistrată la primăria Jijila sub nr. 
9989/05.11.2020, ce are la bază adresa Avocatului Poporului nr. 2151/05.02.2020, cu privire 
la anumite încălcări ale prevederilor legale în ceea ce privește instituirea taxei de 
salubrizare, stabilită prin Hotărârea nr. 10 din data de 26.05.2020, prin care au fost stabilite 
taxele și impozitele locale pentru anul 2021, coroborată cu Regulamentul prevăzut în Anexa 
nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 
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  Se modifică Anexa nr. 1 – ”Taxa specială de salubrizare” a H.C.L. nr. 10/26.05.2020 
privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, prin eliminarea de la punctul 2 a 
prevederii alineatului  2 ”În cadrul familiei, dacă numărul membrilor este mai mare de 4, taxa de 
salubrizare se calculează pentru 4 persoane”. 

Art. 2  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021. 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei și Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe.  



Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, Primarului 
comunei Jijila,  Compartimentului financiar – contabil, ADIIDM Tulcea și va fi făcută publică prin 
afișare pe site-ul instituției în Monitorul Oficial Local. 

 
 
Adoptată astăzi ………….. cu un număr de …… voturi pentru din totalul de 15 consilieri 

aleși. 
 
 

 Inițiator proiect de hotărâre,  Avizat pentru legalitate, 
 Primar,   Secretar general al Comunei Jijila, 
 Costică DEACU  Dumitru ACRIȘ 


