
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 11/28.01.2022 
PROIECT DE HOTARARE 

privind modificarea si completarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si 

juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza 
de aceste servicii 

Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă ordinara, la data de ____________; 

            Analizand referatul de aprobare a primarului comunei Sinca nr. 604 din data de 27.01.2022 

precum si raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 619  din data de 28.01.2022 

privind modificarea si complectarea H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019 privind aprobarea 

Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care 

nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii; 

           Tinand cont de prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 

republicata,  prevederile art. 6, alin. 1, lit. k), art. 8, art. 26, alin. 1, lit. c), alin. 3, alin. 4 din Legea 

nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d) coroborat cu art. 7, lit. n), art. 139, art. 196, 

alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind  Codul administrativ cu modificarile 

si completarile ulterioare.; 
HOTARASTE: 

 
            Art. I. (1) Se  modifica si completeaza articolul 2 al H.C.L. Sinca nr. 50 din 22.07.2019,  

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele 

fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza 

de aceste servicii si va avea urmatorul cuprins: 

           ,, Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fara contract este de 

25,88 lei/persoana/luna (T.V.A. inclus), iar pentru persoanele juridice fara contract este egala cu 

467,94 lei/ mc (T.V.A. inclus).,, 
             (2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotararari se abroga H.C.L. Sinca nr. 12 din 

28.02.2020. 

 
 

                                 INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                           SECRETARGENERAL 

                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 604 / 27.01.2022 

REFERAT DE APROBARE 

 

                 In conformitate cu prevederile O.U.G 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata si 

modificata prin Legea 105/2006, Ordinului  presedintelui A.N.R.S.C.U.P.  nr.109/2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile 

specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,   prevederile din Legea nr. 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare si prevederile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

                Avand in vedere  

-H.C.L. Sinca nr. 50 / 22.07.2019 prin care s -a aprobat Regulamentul de aplicare a taxei speciale 

de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu 

operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii precum si cuantumul taxei speciale de 

salubrizare in cazul persoanelor fizice fara contract si pentru persoanele juridice fara contract,  

- adresa operatorului Comprest S.A., inregistrata la Comuna Şinca sub nr. 581/26.01.2022 s-a 

solicitat aprobarea ajustarii tarifelor conform fiselor de fundamentare si memoriului justificativ 

atasate adresei operatorului, a rezultat un tarif ajustat de 12,94 lei/persoana fizica/luna, inclusiv 

TVA si pentru agentii economici din comuna 233,97 lei/mc, inclusiv TVA, 

-H.C.L. Sinca privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în 

Comuna Şinca  

Astfel se impune initierea unui proiect de hotarare in sensul modificarii articolului doi al H.C.L. 

Sinca nr. 50/2019 cu urmatorul cuprins: 

           ,, Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fara contract este de 

25,88 lei/persoana/luna (T.V.A. inclus), iar pentru persoanele juridice fara contract este egala cu 

467,94 lei/ mc (T.V.A. inclus).,, 
Proiect pe care il supun spre dezbatere si aprobare consiliului local Sinca in sedinta ordinara din 

luna februarie 2022. 

  

                                                                           
PRIMAR, 

BARLEZ  VICTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA ŞINCA 

ŞINCA VECHE, STR.PRINCIPALĂ NR.314 

Tel./fax +40-0268-245301, primaria_sinca@yahoo.com 

Nr. 619/28.01.2022  
 

Nr. 619/28.01.2022 

Raport de specialitate 
Datorită faptului ca persoanelor fizice și juridice care nu au încheiat un contract cu 

operatorul de salubritate, li se aplică o taxă specială, ce a fost stabilită prin HCL 50/22.07.2019, 

aceasta fiind dublă ca și valoare față de tariful stabilit pentru persoanele fizice și juridice care au 

încheiat un astfel de contract, adresei cu nr. 106 din 18.01.2022  primită de la SC COMPREST SA  

prin care se solicită majorarea tarifului practicat ca urmare a ratei inflației și a majorării salariului 

minim pe economie cu data de 01.01.2022 și a raportului de specialitate cu nr. 588/27.01.2022 

prin care se propune majorarea tarifului. 

Analizand referatul de aprobare al primarului cu nr. 604/27.01.2022 al primarului și 

proiectul de hotărâre prin care se impune aprobarea în consiliul local a taxei speciale ca urmare a 

ajustării tarifului pentru prestarea serviciilor de salubritate pentru pesoanele fizice și juridice care 

nu au incheiat un contract de salubritate cu operatorul care realizează activitatea de colectare a 

deșeurilor  în comuna Șinca, se fundamentează modificarea taxei speciale astfel: 

Denumire serviciu 

Taxa rampă 83,58 lei 

Taxa depozitare 80 lei 

Taxa specială actuală 

Taxa rampă 83,58 lei 

Taxă depozitare 80 lei 

Taxă specială conform modificării 

salariului minim și ratei inflației 

Colectat, transportat și 

depozitat deșeuri menajere de 

la populație 

persoane fizice fără contract 

19,20 lei/pers/ fără TVA 

22,84 lei/pers cu TVA 

21,74 lei/pers fără TVA 

25,88 lei/pers cu TVA 



Colectat, transportat și 

depozitat deșeuri menajere 

Agenți economici fără 

contract 

 

270,06 lei/mc fără TVA 

321,38 lei/mc cu TVA 

 

 

393,22 lei/mc fără TVA 

467,94 lei/mc cu TVA 

 

 

Intocmit 

Birou financiar-contabilitate 

Forgaci Denisa 


