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PROIECT DE HOTARARE NR.___ 
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, pentru anul 2023, în 
orașul Târgu-Neamț 

 
Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț:  
Având în vedere: 

- art.108 lit.(c) si ale art.362 alin.(3), coroborat cu art.332 – 348 din Ordonanata de Urgenta a 
Guvernului /2019 privind Codul administrativ; art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) 
sialin. (2) din Constituţia Romaniei, republicată; 
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199 / 1997; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 25 lit. a) și art. 26 alin. (1) lit. b) și c)  din Legea serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006  republicată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 133/2022; 

- prevederile art. 9 din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, 
precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de 
salubrizare; 

- prevederile art. 20, alin. (5) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 60 
alin. (4) – (6) din O.U.G. nr. 92/2021 privind gestiunea deșeurilor; 
 
- prevederile HCL nr.164/2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 
localităților din Județul Neamț: 
 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [i complet\rile 

ulterioare art. 30; 

- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare art. 

484; 



- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modific\rile [i complet\rile 

ulterioare ; 

- Examinând referatul de aprobare nr. 16158/27.10.2022 al  Primarului orașului Târgu-Neamț,  

- Văzând raportul de specialitate nr.16159/27.10.2022 al Compartimentului Protecția Mediului din  
cadrul serviciului U.A.T. și Direcția venituri, taxe și impozite locale; 
- În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin. 2 lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 

HOTĂRĂŞTE:   
 

      Art.1  Se aprobă ”Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru 
utilizatorii serviciului de salubrizare pentru anul 2023, în orașul Târgu-Neamț”, conform Anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.2. Direcția Venituri-Impozite și Taxe locale   va lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

   Art. 3.  Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
orașului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Targu Neamt, prefectului judetului 
Neamt, se depune in format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in 
subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local. 

 
 

 
  

                     INIŢIATOR, 
                        PRIMAR, 
                   Harpa Vasilică 

              AVIZAT LEGALITATE, 
          Secretar general oraş, 
          Cons. Jr.Sabin Isabela 

 


