
ROMANIA 
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 

COMUNA JIJILA 
JUDETUL TULCEA 

AUTORITATI ADMINISTRATIVE: 
PRIMARUL COMUNEI JIJILA 

CONSILIUL LOCAL JIJILA 
Adress: Primaria  Jijila, cod postal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 

Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro, 
e-mail:prmrjijila@yahoo.com 

CUI: 4508690 

__________________________________________________________________________________________ 

Nr.   10855 / 08.12.2020 

Referat de aprobare 
A Proiectului de hotărâre 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 
 

 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. 4486-488 din Legea  nr. 227/2015, Legea privind Codul 

Fiscal, 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; 

- prevederile  Legii 211/2011 conform căruia una dintre obligațiile administrației publice 
locale este aceea de a asigura colectarea separată pentru cel puțin deșeurile 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/deșeurilor 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 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. 

Pentru motivele invocate mai sus, vă supun aprobării Proiectul de hotărâre 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 

 
Primar, 

Costică Deacu 
 


