
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN 

HOTĂRÂRE 
NR.11/26.02.2021 

privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 
pentru anul 2021 

A vând în vedere: 

prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

modificarile si completarile ulterioare; 
prevederile art. 454 lit. g) şi art. 484 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
prevederile art. 491 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12) şi alin. (13), art. 42 alin. (1) lit. c) şi art. 
43 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 5112006 republicata, a serviciilor comunitare de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile art. 25, art. 26 şi art. 27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, republicata; 
Referatul nr.399/19.02.2021 

având în vedere necesitatea aprobării cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2021 

în temeiul art. 139 alin. 3 lit. c din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL RADOVAN adoptă prezenta HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul 2021, în valoare de 
6,41lei/persoana/lună, din care 1,41 lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurile reciclabile şi 5 
lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurilor reziduale (pubela de 120 1). 

Art. 2 Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare aferentă implementării instrumentului 
economic "plăteşte pentru cât arunci", pentru anul 2021, în valoare de: 

3,21 lei/persoană/lună, din care 0,7 lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurile 

reciclabile şi 2,51 lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurilor reziduale (pentru 

persoanele care optează pentru pubela de 60 l pentru deşeurile reziduale); 



12,82 lei/persoană/lună, din care 2,82 lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurile 

reciclabile şi 1 O lei/persoana/luna pentru gestionarea deşeurilor reziduale (pentru 
persoanele care optează pentru pubela de 240 1 pentru deşeurile reziduale). 

Art. 3 Taxele speciale de salubrizare prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre includ şi 
costurile cu contribuţia pentru economia circulară. 

Art. 4 La cuantumul taxei de salubrizare stabilit la art. l ,art.2 se adauga suma de 1,54 
lei/persoana/luna,reprezentand regularizarea din anul 2019. 

Art. 5 Primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Prefectului Judeţului Dolj şi va fi adusă la cunoştinţă publică, 
în condiţiile legii. 

Contrasemnează 

Secretar General 
Emilia Giube 

Adoptată in şedinţă ordinară cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 membrii in 
functie. 


