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JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

           H O T Ă R Â R E
   privind aprobarea  Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a 
orașului Huedin

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Luând în considerare imposibilitatea prestării  în continuare a Serviciului de Salubrizare a orașului
Huedin, de către SC Crișul Huedin SA, începând cu data de 01.11.2016 ca efect al intrării societății în
insolvență,  prin  sent.civ.  1291/2016,  si  hot.  nr.  780/2016  în  Dosar  1415/1285/2015  a  Tribunalului
Specializat Cluj, respectiv Curtea de Apel Cluj.

Ținând seama   ca  este  necesară  continuarea  activitătii  de  colectare,  transport  și  depozitare  a
deșeurilor în orașul Huedin până la finalizarea procedurii de desemnare a noului operator care va presta
serviciul de salubrizare în orașul Huedin,  fapt ce impune instituirea pe durată determinată a unei taxe
speciale de salubrizare stabilită și încasată de la toate persoanele fizice ca beneficiari a acestui serviciu,
care să acopere cheltuielie de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.
   Având în vedere referatul nr. 8890/24.10.2016 înaintat de administrator Gabor Claudiu, prin care
solicită  aprobarea  Regulamentului  de  instituire  și  aplicare  a  taxei  speciale  de  salubrizare  a  orașului
Huedin.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8891/24.10.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
de administrație publică la ședința din data de 24.10.2016.

Văzând prevederile art.6, alin.1,  lit.k,  p, art.8. Alin.  1, 2, art.9,  alin.2,  din Legea nr. 101/2006
privind serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările la zi. 
     Luând în considerare prevederile art. 3, alin.4, lit.a, art.6, art.8,alin.3, lit.d, art.43,alin.3 din legea
nr. 51/2006 privind Serviciul de Salubrizare.

 Având în  vedere Ordinul 82/2015 privind  aprobarea Regulamentului  Cadru al  Serviciului  de
Salubrizare.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8891/2016 înaintat de primar și avizat de comisia de
administrație publică la ședinta din data de 24.10.2016.

 In temeiul prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, art.30 din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, art.36, alin.1,2, lit.d, alin.6.14 si  art. 36, art. 45 din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

      H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  Regulamentul de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare a orașului

Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.  Cu ducerea  la  îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se încredințează  Biroul Impozite și  Taxe

Locale și Compartimentul Achiziții Publice din  cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.104/28.10.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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