
CONSILIUL LOCAL CENAD                                                          

                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR. 18 

din 20.02.2020 

privind stabilirea  taxei speciale de salubrizare 

 la nivelul U.A.T. Cenad, județul Timiș pentru anul 2020 

 

Consiliul Local Cenad; 

Având în vedere: 

• Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de 

resurse financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor 

autorităţi; 

• Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad, în calitate de 

inițiator al proiectului; 

• Raportul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cenad, județul Timiș; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad; 

 

În temeiul prevederilor: 

1)  art. 120,  din Constituţia României, republicată; 

2) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

3) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

4) art. 129, alin.1, alin.4, lit.c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ;    

5) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

8) art.1, art.2 din Legea nr.101 / 2006 privins serviciul de salubrizare a localitățiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

9) art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia public 

locală –republicată; 

 

 În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019 

privind Codul administrativ;  

  

                                                      HOTĂRÂŞTE: 

 

 

Art. 1. - Se stabilește taxa specială de salubrizare la nivelul U.A.T. Cenad, județul Timiș 

pentru anul 2020, după cum urmează: 

- persoane fizice: 

     - 10 lei / lună / nr. casă care are  în componență maxim 3 persoane; 

     - 15 lei  / lună / nr. casă care are  în componență mai mult de 3 persoane; 

  -     agenți economici: 

                           -   0,1 leu / litru / lună  de deșeuri menajere și reciclabile colectate; 

 



 

Art. 2. - Instituirea taxelor de mai sus sunt valabile până la desemnarea noului operator de 

salubrizare pe Zona 2 Jimbolia. 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Cenad, prin aparatul de specialitate.  

 Art. 4. -Prezenta hotarare se aduce la cunostinţa publică prin afişare şi se comunică: 

-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş-Direcţia pentru controlul legalitaţii actelor şi 

contencios administrativ; 

-Serviciul buget al Consiliului Judetean Timis; 

-D.G.F.P.Timis; 

-Compartimentului contabilitate,  taxe şi impozite; 

-Viceprimarului comunei.  

 
 
 
  
 

 

        Președinte de ședință,                                                Contrasemnează, 

      Fűrge Nicoleta-Florica                                                Secretar General, 

                                                                                         Marianuţ Miroslav 

 

 

 

  


