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H O T A R A R EA nr. 55 din 19.11.2021 
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială 

comuna Calafindesti 
           

  Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei 
Calafindesti  inregistrat cu  nr. 6329 din 10.11.2021 ; 

-referatul de specialitate inregistrat cu nr 6330 din 10.11.2021 ; 
-avizele comisiilor de specialitate inregistrate cu nr. 6331,6332,6333 din 10.11.2021 ;  
- adresa  nr.1812 din 02.08.2021  privind majorarea tarifelor pentru colectarea, 

transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilate ; 
In conformitate cu prevederile: 
-  art. 6 alin. (1) lit. (k), art. 9 alin.(2) lit. (a),art.25 lit.(a),art. 26 alin. (1) lit. (b) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
  - Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.211/2011, cu modificările și completările ulterioare;  
  - Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările 
și completările ulterioare;  
  - art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
  - Ordonantei Guvernului nr. 2/02001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

În temeiul art. 129 alin. (2).lit(d),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 administrative cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 . 
Art.1 Incepand cu data de  01 ianuarie 2022, se instituie taxa speciale de salubrizare 

la nivelul comunei Calafindesti, judetul Suceava   
-  5 lei/persoana/luna in cazul peroanelor fizice , utilizatori casnici din mediul rural ; 
-  27 lei/luna persoanelor juridice, utilizatori non casnici ; 



Art.2 Se aproba Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de 
salubrizare pentru U.A.T. comuna Calafindesti, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare ; 
 Art.3  Prezenta hotarare se  comunica, prin  intertmediul secretarului comunei 
Calafindesti, in termenul prevazut de lege, Primarului comunei Calafindesti, Institutiei 
Prefectului – judetul Suceava , Compartimentului financiar contabil, achizitii publice, executari 
silite din cadrul primariei comunei Calafindesti, va fi afisata si publicata pe pagina web a 
comunei Calafindesti.  

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    Contrasemnează:           
           CIOBAN Vasile                                                              
                                               Secretar general - delegat 
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