
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

MUNICIPIUL TURDA 

CONSILIUL LOCAL  
         

H O T Ă R Â R E A NR. 1 
 

din data de 09.01.2018 
 

privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL 

nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din 

municipiul Turda şi pentru aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a 

taxei speciale de salubrizare 
 

 

 Consiliul Localal al municipiului Turda intrunit in sedinţa extraordinară din 

data de  09.01.2018; 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind prorogarea până la 

01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la 

instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază 

utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea 

Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare, proiect elaborat 

din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei; 

 Conform avizului comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finante, prognoze 

economice; 

 În temeiul art. 45 alin. 2, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile: 

- art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin. 1, lit. c, alin. 3 și alin. 5 din Legea nr 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, forma la zi; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Analizând expunerea de motive nr. 42/28.12.2017 precum și raportul de 

specialitate nr. 4800/2/28.12.2017 al  Directiei de Impozite şi Taxe Locale prin care 

se propune modificarea art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la aprobarea şi 

instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi 

aplicare a taxei speciale de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază 

utilizatorii care refuză încheierea contractului cu operatorul şi a celor a căror contract 

a fost denunţat unilateral ca urmare a neachitării obligaţiilor, în sensul prorogării 

termenului de aplicare a taxei de salubrizare până la 01.07.2018;  

 Ţinând seama de prevederile  art. 36 alin. 2, lit. d, art. 45 alin. 2 si  6 şi ale art. 

115, alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 şi alin. 6 din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi ale  Regulamentul de organizare si functionare al 

Consiliului Local al municipiului Turda, 
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