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HOTĂRÂREA NR. 55 

Din 28 octombrie 2014 

 

Privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de delimitare dintre instalaţiile interioare 

de canalizare şi reţeaua publică de canalizare ce se face la căminul de racord în oraşul 

Ungheni şi satele aparţinătoare. 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 28 octombrie 

2014, 

 Urmare Expunerii de motive nr. 5208/14.08.2014 întocmită de consilierii locali Duma 

Cosmin, Ogrean Liviu, PopOtilia și Ignat Gheorghe, a Raportului de specialitate nr. 

5207/14.08.2014 întocmit de Serv. financiar-contabil, 

            Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii și comisia de specialitate pentru agricultură, activități 

economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil de comisia de 

specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din cadrul Consiliului local 

Ungheni, 

 Având în vedere: 

 - H.G.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale 

şi alte taxe similare acestora, precum şi prevederile legii 571/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare privind codul fiscal. 

 - Legea nr. 50/1991- actualizată în anul 2014, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

 - Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată în 2013. 

 Respectând prevederile legii 215/2001 - actualizată în anul 2013, a legii 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 



              In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, art. 45 alin. (2) și art. 

115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificarile şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă instituirea unei taxe speciale de delimitare dintre instalaţiile interioare de 

canalizare şi reţeaua publică de canalizare ce se face la căminul de racord în oraşul 

Ungheni şi satele aparţinătoare în cuantum de 1250,00 lei/ un racord. 

Art.2 (1) Persoanele fizice şi juridice care au fost racordate la reţeaua publică de canalizare 

menajeră în anii 2013-2014, la invitaţia scrisă a poliţiei locale sunt obligate a răspunde 

invitaţiei şi a prezenta în original serviciului public de canalizare cele ce sunt scrise pe 

invitaţie. 

 (2) Fac excepţie de la acest articol, racordurile realizate sau care urmează a se realiza la 

blocurile din zona gării, de pe Str. Mureşului nr. 111 şi Morii, precum şi gospodăriile 

care prezintă dovezi că s-au racordat legal prezentând proiectul de racordare. 

Art.3 Persoanele fizice şi juridice care nu doresc să achite suma prevăzută la art. 1, pot opta 

pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pe cont propriu. 

Art.4 Persoanele fizice şi juridice care nu doresc să achite suma prezentată la Art.1 trebuie să-şi 

construiască fosă septică solicitând avizul de la APELE ROMÂNE şi MEDIU şi să 

prezinte la serviciul public de canalizare al oraşului Ungheni contractul de vitanjare cu o 

societate autorizată. 

Art.5 (1) Deţinătorii de fosă septică sunt obligaţi ca în termen de 60 (şaizeci) de zile 

calendaristice de la intrarea în vigoare a hotărârii Consiliului Local al oraşului Ungheni 

să prezinte serviciului public de canalizare din cadrul oraşului Ungheni, avizul de la 

APELE ROMÂNE şi MEDIU privind siguranţa în funcţionare a fosei septice cu privire 

la infestarea apelor freatice şi poluarea mediului.  

 (2) În cazul neîncadrării în termenul de 60 de zile calendaristice, Primăria va informa în 

scris instituţiile în drept de control pentru a se lua măsurile ce se impun. 



Art.6 (1) Pentru identificarea legalităţii racordării persoanelor fizice şi juridice la reţeaua 

publică de canalizare se va emite din parte primăriei oraşului Ungheni – ADEVERINŢĂ 

– din care să rezulte că racordarea s-a realizat cu aprobarea primăriei oraşului Ungheni. 

 (2). Persoanele fizice şi juridice care vor fi depistate legate fără autorizaţia de  construcţie 

emisă de compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul primăriei oraşului 

Ungheni la sistemul de canalizare menajeră a oraşului Ungheni şi a satelor aparţinătoare 

vor fi amendate cu suma de 6.000 lei persoanele fizice şi cu 30.000 lei persoanele juridice 

şi obligate a intra în legalitate. 

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice hotărâre şi dispoziţie 

contrară în materia taxelor speciale stabilite pentru serviciul de canalizare. 

Art.8  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serv. financiar-contabil, 

- Serv. urbanism și amenajarea teritoriului, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 28 octombrie 2014 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

         OGREAN LIVIU                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

 

  ________________________                                  ________________________ 


