
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL         

                                                     HOTARARE 

 
              privind aprobarea taxe speciale  pentru salubrizare in anul 2019 

Având în vedere; 
- expunerea de motive a primarului comunei ,avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local  

, referatul  viceprimarului comunei ,precum şi avizul secretarului comunei; 

-adresa nr. 614401/06.12.2018 emisa de Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Servicii Comu-

nitare de Utilitari Publice; 

-adresa nr. 377/17.12.2018 emisa de Asociaţia de Dezvolatre Intercomunitara pentru Gestionarea In-

tegrata a Deşeurilor Menajere, in judeţul Maramureş; 

- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare ; 

- prevederile OUG 74/2018, pentru modificarea si completările Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de am-

balaje, cu modificările si completările ulterioare In baza OUG nr.5/2015 privind deseurile de echipamente 

electrice si electronice; 

- prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor articolului 36 alineat (2), alineat (6), lit.a),pct.l4, art.37 şi art 115 alin.l lit.b) din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  

     Consiliul Local al comunei   Baita de sub Codru,judeţul Maramureş,întrunit în şedinţă ordinară  în 

data de 25.06.2019; 
           H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1- Se aproba următoarele taxe speciale de salubrizare, in sarcina beneficirilor acestor servicii, după 

cum urmeaza : 

- Pentru gospodarii cu mai mult de 2 persoane locuite permanent: 3 lei/luna, pentru deşeuri reciclabile 

hârtie , metal, plastic si sticla 

-  Pentru deseurile destinate a fi eliminate prin depozitare : 14 lei/luna 

-  Pentru gospodarii formate din persoane singure, pentru gospodarii cu mai mult de 2 persoane locuite 

temporar (mai puţin de 6 luni/an ), precum si gospodarii cu o persoana singura locuite temporar: 1,5 

lei/luna pentru deşeuri reciclabile, hârtie, metal, plastic si sticla 

- Pentru gospodarii formate din persoane singure , pentru gospodarii cu mai mult de 2 persoane 

locuite temporar ( mai puţin de 6 luni/an ), precum si gospodarii cu o persoana singura, locuite 

temporar, pentru deseurile destinate a fi elimnate prin depozitare :7 lei/ luna 

- Pentru firme ( SRL, AF, II) care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul, servicii si care au 

punct de lucru pe raza UAT Gardani, pentru deseurie reciclabile, hârtie, metal, plastic si sticla : 3 Iei/ 

luna 

- Pentru firme ( SRL, AF, II) care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul, servicii si care 

au punct de lucru pe raza UAT Gardani, pentru deseurile destinate afi depozitate 14 lei/luna. 

- Pentru spatii farmacie, stomatologie, pentru perioada inchirierii 1,5 lei/ luna pentru deşeuri reciclabile , 

hârtie, metal, plastic si sticla 

- Pentru spatii farmacie, stomatologie, pentru perioada inchirierii 7 lei/ luna pentru deseurile desti-

nate a fi depozitate 

Art.5- Se aproba subvenţionarea de la bugetul local a costurilor serviciului de salubrizare pentru insti-

tuţii publice ( Şcoala Gimnaziala, Postul de Politie , Cabinetmedical, Biserica Ortodoxa, Biserica Penticostala, 



Biserica Baptista , sediul Primăriei si Căminul cultural ) si a altor cheltueili care nu se acopera in cursul anului 

datorita schimbărilor demografice. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţiei Prefectului- judeţului Maramureş 

- Primarului unitatii administrativ-teritoariale Gardani 

- Primăriei Oraş Ulmeni. 

- Cetăţenilor comunei, prin afisaj 
 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

      DUMUȚA   GHEORGHE 

 
            

CONTRASEMNAT 
       SECRETARUL COMUNEI  

    DRAGOŞ TRAIAN 

     
Baita de sub Codru 

la  23.04.2019. 

Nr.18 . 
 Nota; 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11_ voturi pentru,  _0__ abţeneri,__0__ voturii împotrivă,din 

numărul  de _11___ consilieri prezenţi . 
 

Consilieri în funcţie :  11 

 

 


