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Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a  11   consilieri 

                                                                                

    HOTĂRÂREA NR.446  

privind aprobarea cuantumului taxei  speciale de salubrizare  ce  se va  

utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2021 în  

cazul   persoanelor fizice -utilizatori casnici 

 

 

       Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui : 
           Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Husi 
nr.26389/22.12.2020 ; 

- Raportul Direcţiei Economice nr.26390/22.12.2020; 
- Rportului Directiei Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala   

nr.26391/22.12.2020; 
- Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 

; 
- Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 
- Corespondenţa  ADIV  înregistrată la registratura generala a Primăriei 

municipiului Husi sub nr. 26387/22.12.2020; 
         Luând in considerare cadrul legal: 
- art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare; 
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- -art. 6, alin.l), lit. k), art. 9, art. 25, art. 26, din Legea nr. 101/2006 

privind serviciul de salubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- -art.l, alin.2), lit.e), art.8, alin. 3), lit. j) din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 
specifice serviciului de salubritate a localităţilor; 
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- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind 
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
           În  temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si  alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) 

,art.139  alin.(3) lit.c), art. 87 si art.196, alin. (1), lit.(a)   din Ordonanţa de  
Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

   H O T A R A S T E :       

     

     Art.1. Se aproba  cuantumul taxei  speciale  de ce  se va  utiliza  pe raza 

municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2021 în  cazul   persoanelor fizice 

-utilizatori casnici , astfel :  
• 11,0 lei/persoană/lună  înmulţit cu numărul de persoane care 

domiciliază/,  folosesc imobilul, conform declaraţiilor de impunere depuse , 
precum şi a oricăror alte informaţii şi documente; 

•  11,0 lei/persoană/lună, înmulţit cu un număr de 2(doua) 

persoane (din oficiu), pentru persoanele fizice -utilizatori casnici care nu au 

depus declaraţiile de impunere menţionate la art. 4,alin.(5) din Regulamentul 

privind administrarea taxei speciale de salubrizare aprobat prin  Hotararea 

Consiliului Local al municipiului Husi nr. 402 din 24.12.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubritate în 

municipiului Husi  modificata si completata de  Hotararea Consiliului Local 

al municipiului Husi nr. 106 din 27.02.2020 . 

           Art.2.(1)Taxa specială de salubrizare se datorează anual, dupa cum 

urmeaza : 

                  -pana la data de 15 martie inclusiv, pentru trimestrul I ; 

                  -pana la data de 15 iunie inclusiv, pentru trimestrul II ; 

                  -pana la data de 15 septembrie inclusiv, pentru trimestrul III ; 

                  -pana la data de 15 noiembrie inclusiv, pentru trimestrul IV ; 
                Cu titlu de excepție, persoanele fizice care au dobândit clădiri după data 

depunerii  Declaratiei - datorează taxa de salubrizare începând cu prima zi a lunii 

următoare lunii în care au dobândit/finalizat clădirea, dar nu mai târziu de 30 de zile 

de la data dobândirii imobilului. Taxa se calculează/datorează proporțional cu 

numărul lunilor rămase din anul în curs. 

             (2) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată 

atrage după sine calculul si plata majorărilor de întârziere conform 

reglementărilor legale în vigoare aplicabile impozitelor şi taxelor locale - Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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            Art.3. Modul de declarare, calcul si plata taxei speciale de salubrizare de 

catre persoanele fizice - utilizatori casnici din municipiul Husi este prevazut in 

Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 

402/24.12.2019, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 106 din 27.02.2020  si prezentul proiect de hotarare. 

            Art.4. Sumele rezultate din incasarea taxei speciale de salubrizare 

potrivit art.1 constituie venit cu destinatie speciala si va  fi utilizata  numai in 

scopul pentru care a fost instituita taxa; 

    Art.5.  Constatarea, incasarea  si urmarirea taxei  speciale   de 

salubrizare stabilita   potrivit prevederilor art.1 se realizeaza prin  serviciile de 

specialitate ale Primariei municipiului Husi ; 

           Art.6.(1).  Creantele fiscale reprezentand taxe speciale de salubrizare  

aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2020 , mai mici de 40 lei, se 

anuleaza.  

              (2). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate 

de debitori. 

          Art.7. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu  data de 

01.01.2021 . 
          Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
desemnează Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala  şi Direcţia 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Husi. 
         Art.9. Prin grija secretarului municipiului, prezenta hotărâre va fi 
comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Vaslui, Primarului municipiului 
Husi, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Vaslui, 
Directiei Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala  şi Direcţiei  Economice 
şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii. 
 

 
                                                                                   HUŞI  ,   22 decembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

             Sergiu Boeru                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


