
 
PRIMARIA ORASULUI  SULINA 

JUDETUL TULCEA 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind completarea si modificarea Regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de 

salubrizare in orasul Sulina, aprobat prin H.C.L. nr. 103 din 28.12.2022  

             

               Consiliul Local Sulina,  judetul Tulcea intrunit astazi, __________ in sedinta 

ordinara,extraordinara,de indata, legal constituita; 

 Având în vedere  : 

- Referatul de aprobare a primarului orasului Sulina, nr. 334/20.01.2023 ;  

- Raportul  de specialitate nr. 335/13.01.2020  intocmit de Biroul Buget Finante Contabilitate Impozite si Taxe; 

- Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

- H.G. nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  

-  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

-  Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

-  Hotararea Consiliului Local nr. 43 din 25.09.2012 privind participarea Orasului Sulina la constituirea 

„Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 08.05.2018 privind avizarea documentatiei de atribuire prin licitatie a 

Contractului de Delegare prin concesiune a GESTIUNII Serviciilor Publice de colectare si transport a deseurilor 

municipale in judetul Tulcea , inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si  Delta Dunarii si lungul curier 

pana la statia de tratare mecano-biologica sau depozitul de la Mihai Bravu 

- avizul comisiilor de specialitate; 

- Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 in scopul 

asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta 

parte;  

- In temeiul art.129, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.139 alin.3 lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 

Consiliul local al Orasului Sulina, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.   Se aproba completarea si modificarea Regulamentului  privind instituirea taxei pentru serviciul public 

de salubrizare in orasul Sulina, conform anexei nr. 1  parte  integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând din anul 2023. 

Art. 3.  (1) Prezenta hotarare va fi comunicata:  

- Primarului orasului Sulina  

- Prefectului judetului Tulcea  

- Biroul Buget,Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe  

- Serviciilor interesate  

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice si prin 

publicare pe pagina de internet a Primariei orasului Sulina. 

Adoptata astazi  _____2023 

cu ___voturi “pentru” 

Primar, 

DAN  NICOLCENCO 

 

Avizat – Secretar General U.A.T. 

Jr. IONITA  CAMELIA 

 



JUDETUL TULCEA 
ORASUL SULINA                                                                                                                   APROBAT 
Biroul BUGET, FINANTE,CONTABILITATE,                                                                        PRIMAR, 

 IMPOZITE SI TAXE                                                                                                         DAN  NICOLCENCO 
Nr.  335 /20.01.2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Raport de specialitate 

privind completarea si modificarea Regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de 

salubrizare in orasul Sulina, aprobat prin H.C.L. nr. 103 din 28.12.2022   
 

               In luna decembrie 2022 in sedinta ordinara a Consiliului Local Sulina a fost supus dezbaterii “Proiectul 
de Hotarare privind aprobarea  stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023” ce avea cuprins in 
anexa nr. 9 – Taxe Speciale si taxa pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina precum si 
regulamentul privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina la punctul 6 din 

anexa 9,in care s-au adus completari si modificari la Regulament punct respins in sedinta de Consiliul Local, 
fiind aprobata numai indexarea taxei de salubrizare cu 5,1%. 

         Avand in vedere:  
Hotararea Consiliului Local nr. 43 din 25.09.2012 privind participarea Orasului Sulina la constituirea 
„Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea; 
Si Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 08.05.2018 privind avizarea documentatiei de atribuire prin licitatie a 
Contractului de Delegare prin concesiune a GESTIUNII Serviciilor Publice de colectare si transport a deseurilor 
municipale in judetul Tulcea , inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la Macin si  Delta Dunarii si 
lungul curier pana la statia de tratare mecano-biologica sau depozitul de la Mihai Bravu, Contractul de 
delegare prin concesiune a a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor semnat in anul 
2019,  

        Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor publice locale, privind plata catre operator a gunoiului menajer 

colectat de pe raza orasului Sulina, este necesara completarea si modificarea  regulamentului privind 
instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina ca anexa la proiectul de hotarare, intru-
cat s-a constatat ca gunoiul colectat de la utilizatorii casnici – persoane fizice, este foarte mare raportat la 

populatia orasului si declaratiile contribuabililor. 

       Au fost reformulate si aduse modificari, astfel la punctele: 

3. Pentru fiecare  gospodarie nelocuita sau neutilizata proprietarii sau mostenitorii de drept sau posibilii 
mostenitori, vor achita lunar taxa de salubrizare, pentru o persoana nesubventionat. 

4. Proprietarii care detin mai mult de patru camere si realizeaza venituri din activitate turistica, vor 
achita taxa de salubrizare nesubventionat. 

5. Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice care realizeaza  venituri din activitate turistica va fi 
achitata nesubventionat pentru doua persoane pe camera, pe luna in cuantum de 24 lei/camera/luna 
turistica, respectiv 120 lei/an aferenta lunilor: mai,iunie,iulie,august,septembrie.  
Si  

SANCŢIUNI 
31. Constituie contravenţie nedeclararea sau declararea eronată a datelor si se sancţionează cu amendă 

între 300 lei şi 1200 lei, cu mentinerea obligatiei declararii situatiei reale. 
32. Amenda se va reduce la jumatate, daca se achita in termen de 15 zile.  

 
       Celelalte prevederi aprobate in regulament in anii precedenti au ramas neschimbate 
 
       Mentionez ca Proiectul de Hotarare privind aprobarea  stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2023”, initiat in anul 2022 ce continea si modificarile la Regulament , a fost supus dezbaterii publice prin 
publicarea in data de 11 noiembrie 2022, regasindu-se postat si pe sit-ul Institutiei, la rubrica Monitorul 
Oficial-alte documente-Transparenta decizionala-an 2022 

         Fata de cele prezentate  propunem a se aproba: “Proiectul de hotarare privind completarea si 
modificarea Regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina, 
aprobat prin H.C.L. nr. 103 din 28.12.2022  ”.  

BIROUL B.F.C.I.T.,            ec. Epifanov Speranta 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TULCEA 
PRIMĂRIA ORASULUI SULINA 
Nr.334/20.01.2023 
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind completarea si modificarea Regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de 

salubrizare in orasul Sulina, aprobat prin H.C.L. nr. 103 din 28.12.2022  ”. 

  

 
 

             Luand in considerare: Hotararea Consiliului Local nr. 43 din 25.09.2012 privind participarea 

Orasului Sulina la constituirea „Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri 

Menajere Tulcea; 

Si Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 08.05.2018 privind avizarea documentatiei de atribuire prin 

licitatie a Contractului de Delegare prin concesiune a GESTIUNII Serviciilor Publice de colectare si 

transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea , inclusiv operarea statiilor de transfer/sortare de la 

Macin si  Delta Dunarii si lungul curier pana la statia de tratare mecano-biologica sau depozitul de la 

Mihai Bravu, precum si contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de 

colectare si transport a deseurilor semnat in anul 2019. 

 

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2023 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, privind plata catre operator a 

gunoiului menajer colectat de pe raza orasului Sulina ;  
 

In temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

Initiez “Proiectul de hotarare privind completarea si modificarea Regulamentului privind instituirea 

taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina, aprobat prin H.C.L. nr. 103 din 28.12.2022  ” si 
il propun spre aprobare Consiliului Local. 

 

 

 

PRIMAR , 

DAN  NICOLCENCO 

 

 

 

 

 

 

 


