RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ
COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnaREANr.77
Din 31 decembrie 2021

Privind aprobarea taxei de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorialá comuna Izvoru Crigului
Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru de indatá din data de

31.12.2021

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- Legea nr. 5l/2006 privind serviciile comunitare de utilitáli publice cu modificárile 9i
completárile ulterioare
- Legea nr. 101 l 2006, privind serviciul de salubrizare a localitálilor, cu modificárile gi
completárile ulterioare
- Ordinul 1l9l20l4 pentru aprobarea normelor de igiená 9i sánátate publicá privind mediul de
viatá al pupulaliei, cu modificárile qi completárile ulterioare
- Legea rlr.225/2016 pentru modificarea gi completarea Legii serviciilor comunitare de utilitá{i
publice nr.51/2006, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea 211l20ll, privind regimul degeurilor, cu modificárile gi completárile ulterioare
- Legea I32 l 2010 privind colectarea selectivá a degeurilor in instituliile publice, cu modificárile
gi completárile ulterioare
- Legea nr. 9812016, privind achiziliile publice 9i Hotárárea nr. 395/2016 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie
publicá/acord cadru din Legea nr.9812016:
- OUG nr. 7412018 pentru modificarea si completarea legii nr,211l20l1 privind regimul deseurilor
- Legeanr.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
- OUG.nr. 19612005 privind Fondul de mediu aprobata prin Legea nr. 3ll20l9, cu modificarile si

completarile ulterioare,
- Procesul verbal privind organizarea gi desfágurare a proocedurii de atribuire a serviciului de salubritate
de pe razaComunei Izvoru Crigului cu nr. 200l din 29.12,202I

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 2014 din 30J22021 al compartimentului de specialitate 9i

Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I, il, III din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin OUG 57 din 2019 privind Codul administrativ adoptá urmátoarea

CON§ILIUL LOCALAL COMUNEI IZVORU CRI§ULUI
adopta prezenta H O T Á R Á n r :

Art.l.

incepánd cu data de

0l

ianuarie 2022, se aprobá urmátoarele taxe de salubrizare de la nivelul

comunei Izvoru Cri;u|ui dupá cum urmeazá:
- 9 leilpersoanálluná + TVA in cazul persoanelor ftzice, utilizatori casnici din mediul rural;
- 100 lei/ mc + TVA in cazul persoanelor juridice, utilizatori non casnici ( contract separat cu fiecare

persoaná juridicá l agent economic )
- 100 lei/ mc + TVA in cazul degeurilor voluminoase provenite din construc{ii ( contract separat cu fiecare
persoaná ftzicá,juridicá l agent economic, dacá este cazul )

- 110 lei/ container + TVA in cazul containerelor de 1,1 mc
20leil bucatá + TVA ín cazul cutiilor stradale
- colectare selectivá cu titlu gratuit
-

Art.2. Tarifele de mai sus includ gi contribu{ia pentru economia circulará.

Art. 3. Colectarea degeurilor menajere se va efectua sáptámánal respectiv in fiecare zi de miercurio iar

cele selective o singurá datá pe |uná respectiv in ultima sámbátá din luná.

Art. 4. Se mandateazáPrimarul Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, sá efectueze lucrárile

necesare
pentru ducerea la indeplinire aprezentei hotarari 9i sá semneze contractul de delegare cu cá§tigátorul licitaliei.

Art. 5. Prin grija secretarului comunei Izvoru Criguluii

prezenta hotáráre se comunicá

in

termenul

prevázut de lege cátre:

-

Institutia Prefectului Judelului Cluj,
Primarul comunei Izvoru Crigului,
Compartimentului de specialitate
Publicat pe site-ul Comunei Izvoru Crigului
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