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PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Rsgulamentului ds Instituirs li administrare a taxei specials
de salubrizarg ln judelul Mure?

Primarul orasului Ungheni,
Urmare adresa comunicaei de catre Consiliul Judetean Mures, Directia Regionala

si lmplementare Proiecte din cadrul Serviciului Dezvoltare Regionata,', lnregistrate la
Primaria ora$ului Ungheni sub nr. 3202 din 07.05.2019, cu privire la aprobarea
Regulamentului de instituire gi administrare a taxei speciale de salubrizare ln judelul
Mureg gi adresa Consiliului Judetean Mureg nr.156rt4/21.06.2019

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului orasului Ungheni nr. 3229,
/09.05.2019_privind aprobarea Regulamentului de instituire Si administrare a taxei
speciale de salubrizare ln judetul Mureg.si raportul de specialitate nr. 3280109,05.2019
intocmit de compartimentul ,,Protectia Civila - SSM' si Referatul nr.433227.06.2019.

In conform itate cu prevederile:
- art.30 din Legea nr.273l2006 privind finantele publice locale, cu modificerib $i
completerib ulterioare;

- ad. 6, alin. 1, lit. "k", art. 25, atl. 26 9i art. 27 din Legea nr 101/2006 a serviciului de
salubrizare a localitdlilor, republicate cu modificirile 9i complet6rile ulterioare;

- ad. 454 lit."g" 9i 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227120'15 privind Codut fiscat, cu
moditicarile qi completdrile ulterioare;

- art. 8, alin. 3, lit. ,,i" gi ,j" din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitdti
publice, republicate, cu modfficerile ti completdrile ulterioare;

- OUG nr. 196 /2005 actualizate, privind Fondul pentru mediu, cu modificirile gi
actualizdrile ulterioare;

- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului gl gospodaririi apelor pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contributiilor gi taxelor datorate la Fondut pentru mediu, cu
modificerib $i completerile ulterioare;

- OUG nr. 198/2005, actualizate, privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului
de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
seNiciilor publice care beneficiaza de asistenta financiare nerambursabila din partea
Uniunii Europene;

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52l2003 privind transparenla
decizionald in administratia public5, republicatd,



Tn considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere lncheiat la data de
02.11.2009 de cetre toate UAT din judel,

in temeiul art.36, alin. (2), lit. "d" 9i alin. (6), lit.,,a', pct. 14, al art.45, alin. (1) Si alin (2),
lit. "c" precum 9i al art.115, alin. (1), lit. "b" din Legea administratiei publice locale
N.21512001, republicatd, cu modificerile gi completdrile ulterioare,

PROPUNE SPRE APROBARE

Art.l. Regulamentul de instituire gi administrare a taxei speciale de salubrizare in
judetul Mureg, conform anexei care face parte integranta din prezenta hoterare.

Art.2. Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare categorie
distincte de utilizatori, inclusiv cota aferenta contributiilor legale la Fondul de Mediu,

duDd cum urmeaze:

. Taxa utilizatori casnicidin mediul urban: 8,93 lei/pers/luna;

. Taxa utilizatori casnicidin mediul rural: 1,62 lei/pers/luna;

. Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona.

Art.3. Mandatarea primarului orasului Ungheni se voteze ln cadrul Adunerii Generale

a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MURE$, Regulamentul de
instruire gi administrare a taxei special de salubrizare pentru finantarea sistemului de

management integrat al degeurilor solide menajere si similar ln judelul Mureg, precum $i

nivelul taxei special de salubrizare pentru anul 2019, aprobate conform art.1 si art. 2 din

Drezenta hotarare.

Art.4. Prezenta hoterare se aduce la cunosjinta publice prin publicarea pe site-ul

Consiliului Local al Orasului Ungheni, se comunice Consiliului Judetean Mureg,

Asociatiei de Dezvoltare Intercomuniiara ECOLECT MURES, Institutiei Prefectului

Judelului Mureg, precum Si Insp. Porime loan Sorin, din cadrui aparatului de specialitate

al Consiliului Local al Orasului Ungheni, care respund de aducerea sa la indeplinire.
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REFERAT

Referitor la : Proiectulde Hotdrare privind ,, Regulamentului de instituire 9i
administrare a taxei speciale de salubrizare in judetul Mureg"

Vezand adresa N.1564.121.06.2019, comunicatd de cdtre Consiliul Judetean Mures,

Directia Regionala si lmplementare Proiecte din cadrul Serviciului Dezvoltare

Regionala, ', inregistratii la primeria ora9ului Ungheni sub nr. 43321 24.06.2019, cu
privire la completarea proiectului de hoterere, pentru aprobarea Regulamentului de
instituire s-i administrare a taxei speciale de salubrizare ln judetul Mureg.

In cosiderarea prevederilor art. 10, alin (5) prin raportare la cele ale art. I, alin. 3, lit.

,,i" 9i ,j" din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,

republicate, cu modificarile gi completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 17, alin (3), punctele 2l-22 coroborat cu penultima teza a

acestuia, din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOLECT MURE$.

ln considerarea orevederilor art.17 din contractul de asociere lncheiat la data de

02.1 1.2009 de cetre toate UAT din iudet,

in temeiul art.36, alin. (2), lit. 'd' 9i alin. (6), lit.,,a', pct. 14, al an.45, alin. (1) 9i alin
(2), lit. "c" precum 9i al art.l15, alin. (1), lit. "b" din Legea administratiei publice locale
nr.21512001, republicata, cu modificarile gi compbterib ulterioare,

Propun, completarea proiectului de hotdrdre privind, aprobarea ,,Regulamentului de

instituire gi administrare a tiaxei speciale de salubrizare in judetul Mureg', cu un alt

articol nou. duoa cum urmeaza:

Art. 3 Se mandateazd primarul orasului Ungheni sa voteze in cadrul Adundrii

Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ECOLECT MURE$, Regulamentul

de instruire qi administrare a taxei special de salubrizare pentru finantarea sistemului de

management integrat al deQeurilor solide menajere si similar in judetul MureS, precum 9i

nivelul taxei special de salubrizare pentru anul 2019, aprobate conform art.l si art. 2 din

prezenta hoterare.

lar proiectul de hote€re va fi supus aproberii in qedinla Consiliului local din lulie

2019.
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