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HOTĂRÂREA Nr.21/29.03.2022 

privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022 

   Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară,legal constituită,la care participă un 
număr de 13 consilieri locali. 

            Având în vedere : 

- Prevederile art. 121 alin (1) și alin (2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea 
de revizuire a Constituției României nr 429/2003 

- Prevederile art. 2 alin (1) art 6, alin (1) litera k, art 8 alin 2, art 25 litera(a) din Legea nr 101/2006 
actualizată privind serviciile de salubrizare a localităților 

- Prevederile art 484, 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, 

- Prevederile Legii nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Prevederile art. 129 alin (2) lit. b și alin(4) lit. c OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 

- Art.7 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația public locală,republicată; 
- Ținând cont de : 
- Hotărârea nr. 20 din data de 29.12.2021 de actualizare a tarifelor pentru colectarea, sortarea, 

transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale, a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila înregistrat sub nr 1946/03.02.2022 
- Raportul de specialitate nr 1915/02.03.2022 întocmit de compartimentul impozite și taxe locale; 
- Avizul comisiei de specialitate;  

        În temeiul  art.129 și art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă  cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul fiscal 2022 astfel: de 6,05 
lei/persoană/lună, fără TVA, respectiv 7,20 lei/persoană/lună, cu TVA inclus. 



Art. 2  Prevederile prezentei hotârâri vor fi duse la îndeplinire,în condițiile legii de către primarul 
comunei Jijila,prin personalul responsabil din cadrul compartimentului contabilitate,taxe și impozite. 

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Tulcea, primarului comunei Jijila, 
Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe,  ADIIDM Tulcea și va fi făcută publică în condițiile legii 
prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 

 

Adoptată astăzi 29.03.2022 cu un numărde 8 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali aleși. 

    

 Președinte de ședință                                                            Contrasemnează 

                  Vasile Geru                                                   Secretar general al comunei Jijila 

                                                                            Dumitru Acriș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


