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JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                 

                                                              H O T Ă R Â R E A 

 

                           privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate 

                           prestate beneficiarilor fără contract. 

          

 

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 4.972/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite 

și taxe al Primăriei oraşului Deta prin care se propune stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru 

serviciile de salubritate prestate beneficiarilor fără contract, referatul de aprobare al Primarului 

oraşului Deta, precum şi raportul de avizare al Comisiei Economice ;  
              În conformitate cu prevederile art. 26 alin.(1) litera “c”, alin.(3) și alin.(8) litera “a” din Legea 

nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţii, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată și ale art. 129 alin.(2) litera 

“b” şi alin.(4) litera “c” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ; 

                                                                   HOTĂRĂŞTE : 

 

              Art.1. Se stabilește taxa specială de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate 

beneficiarilor fără contract, după cum urmează: 

                            a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere de la populația în 

mediul urban - 13,63 lei/pers/lună (TVA inclus) ; 

                            b) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere de la populația din 

mediul rural - 4,96 lei/pers/lună (TVA inclus) ; 

                            c) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare de la operatorii 

economici și instituțiile publice - 432,28 lei/tonă (exclusiv TVA). 

 

              Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :               

                         - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ; 

                         - Primarului oraşului Deta ; 

                         - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                         - Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                         - A.D.I.D. Timiș ; 

                         - S.C. “BRAI CATA” S.R.L ;                          

                         - Prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro.  

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            Consilier ADINA-MARIA MATEESCU.                                  Contrasemnează, 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                CORALIA SCULEAN. 

 

Nr.  85  din  30  iunie  2020. 

http://www.detatm.ro/

