
ROMÂNIA 

Judeţul Sibiu 

Consiliul Local al Comunei Cristian 

 

HOTARAREA  NR. 5 / 2019 

privind aprobarea taxei speciale de salubrizare a comunei Cristian pentru 

anul 2019 
          

Consiliul Local al Comunei Cristian, jud. Sibiu, întrunit în şedinţă ordinara in data de  15 

ianuarie 2019; 

Analizând raportul nr. 157/09.01.2019, prin care Compartimentul impozite si taxe propune 

aprobarea taxei speciale de salubrizare a comunei Cristian pentru  anul 2019 si expunerea de motive 

a primarului comunei Cristian, domnul Ioan Seuchea nr. 156/09.01.2019; 

 Luand in considerare: 

- adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu nr.861/26.11.2018,  inregistrata 

sub nr. 10.873/27.11.2018; 

-Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu nr. 

7/26.11.2018 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu” 

-Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu nr. 

8/13.12.2018 si nr. 9/13.12.2018; 

Avand in vedere avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Cristian; 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d) și alin. (2), art. 16 alin. (3) pct. A lit. 

d)-f), art. 17 alin. (1) lit. b) și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvolatare Intercomunitară 

“ECO” Sibiu, actualizat; 

    În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare si ale art. 8 alin. (3) lit. i)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. 

(5), art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 25-27 din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

   În baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

  In conformitate cu  art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 7 lit. c), alin. 9, art. 45 alin. (1) și alin. 

(2) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală 

republicată, cu modificările si completarile ulterioare; 

     

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul 

Sibiu,  pentru utilizatorii casnici si noncasnici in cuantum de 6,50 lei/persoana majora/luna cu TVA. 

Art. 2. Se stabileste taxa speciala de salubrizare pentru anul 2019, in comuna Cristian, judetul 

Sibiu,  pentru agentii economici  si institutiile publice, dupa cum urmeaza: 

- Pubele de 120 litri - 46 lei/luna cu  TVA 

- Pubele de 240 litri - 92 lei/luna cu TVA 

- Pubele de 1,1  mc  - 458 lei/luna cu TVA 

Art. 3. Plata taxelor prevazute la art.1 si art. 2, se va face lunar, pana la data de 15 a lunii 

urmatoare, dupa expirarea acestui termen de plata se vor percepe penalitati de intarziere, conform 

prevederilor  Legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala. 

Art. 4. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei 

Cristian,  vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

         Adoptata la Cristian, la data de  15 ianuarie 2019 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA 

           PIPERNEA GHEORGHE                             SECRETARUL COMUNEI 

                                                              SCHIAU MARIA CICI 

 
 

Difuzat 1 ex. azi  15.01.2019 :Institutia Prefectului Sibiu, Dosar Hotarari, Dosar sedinta, etc .......................................... 


