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Referat de specialitate 

La 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 

 
 

Subsemnata, Bejenaru Valerica, inspector în cadrul Compartimentului contabilitate, 
impozite și taxe, la Primăria comunei Jijila, 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. 

În temeiul art. 3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, 
republicată, prin care se invocă principiul tarifării echitabile cât și principiul nediscriminării 
utilizatorilor, coroborat cu art. 30 alin. (1) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale ,,pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și 
juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al municipiul București, după caz, aprobă 
taxe speciale” iar ,,taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la 
persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit 
taxele respective.” 

Față de cele menționate mai sus, se impune eliminarea prevederii alineatului 2 din Anexa 1, 
potrivit căruia:  ”În cadrul familiei, dacă numărul membrilor este mai mare de 4, taxa de 
salubrizare se calculează pentru 4 persoane”. 

 
Propun 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. 
 

Întocmit, 
Bejenaru Valerica  


