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     HOTĂRÂREA NR.35 /29.05.2020        

privind modificarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale 

de salubrizare pe raza Comunei  Cârcea 

Consiliul Local al Comunei Cârcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2020 

Având în vedere: 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

-prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

-prevederile Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor  

-prevederile OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 

deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare 

-sesizările persoanelor care au  proprietati de pe raza comunei Cârcea care nu sunt reședințe 

permanente 

-Văzand avizele comisiilor de specialitate 

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. n și art. 139 alin. 3 lit. c din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei 

speciale de salubrizare in Comuna Cârcea, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  

compartimentele financiar contabil și juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Cârcea, judetul Dolj. 

Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Dolj în condițiile și termenele 

prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ . 

 

Art.4. Secretarul general al unității administrative –teritoriale Cârcea va comunica 

prezenta hotărâre:  Primarului Comunei Cârcea, Instituției Prefectului- Județul Dolj, 

Compartimentelor  financiar-contabil si  juridic, fiind adusa la cunostinta publica in conditiile 

legii. 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința ordinară din data de 

_29.05.2020 cu respectarea dispozițiilor art.128 din OUG nr.57/2019-privind Codul Administrativ, cu un număr de 

______voturi pentru,______abțineri și _______ voturi împotrivă din numărul de total de 11 consilieri locali în funcție și 

___________consilieri prezenți. 
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