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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind modificarea și completarea HCL nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de
salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale
de salubrizare în Municipiul Baia Mare
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare
Examinând :
• Referatul de aprobare nr.
/2020, al Primarului Municipiului Baia Mare, în
calitate de inițiator;
• Raportul de specialitate nr. 43268/03.12.2020, promovat de către Direcţia Taxe și
Impozite din cadrul Municipiului Baia Mare;
• Raportul de specialitate nr. 442/03.12.2020, promovat de către Direcţia Utilități
Publice din cadrul Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
• art. 454, lit. g și art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, c u
modificările și completările ulterioare
• art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare
• art. 8, alin. 3, lit. j, art. 10, alin. 12 și alin. 15, art. 44, alin. 2, lit. d din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată
• art. 6, alin. 1, lit. k, art. 8, alin. 1, art. 26, alin. 1, lit. b și lit. c, alin. 3, alin. 5, alin.
8 din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicată
• HCL Baia Mare nr. 521/2017, privind aprobarea regulamentelor de instituire a
unor taxe speciale
• Regulamentul Serviciului de Salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile
de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor
similare, reeditat conform Hotărârii AGA nr. 10/2019
• art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
• HCL Baia Mare nr. 506/2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare și
aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale
de salubrizare în Municipiul Baia Mare
Având în vedere
• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
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În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 7,
lit. n, art. 139 alin. 3, lit c, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ.

HOTĂRĂŞTE:
ART. I. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 506/2019 Regulament cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în
Municipiul Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. II. – Se aprobă modificarea Art. 3 din HCL nr. 506/2019 care va avea următorul
cuprins:
“Art. 3 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare de 11 lei/persoană/lună.”
Art. III. – Restul prevederilor HCL nr. 506/2019 rămân neschimbate.
Art. IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Primarul
Municipiului Baia Mare prin Direcția Taxe și Impozite
ART. V. – Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin grija
Direcției Relații Internaționale Parteneriate Civice și Comunicare
Art. VI. - Prezenta hotărâre se comunică :
• Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş
• Primarului Municipiului Baia Mare
• Direcției Economice
• Direcției Taxe și Impozite
• Direcției Juridice
• Direcției de Utilități Publice
• Serviciului Administrație Publică Locală
• Direcția Relații Internaționale Parteneriate Civice și Comunicare

Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare

Contrasemnat pentru legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar General al Municipiului Baia Mare
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