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JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA                                                     
 
 
                                                               HOTĂRÂREA NR. 56 
                                                                    DIN 29.11.2019    
   
PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE PENTRU FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE ÎN COMUNA SIHLEA  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN 
ŞEDINŢA ORDINARĂ,  
 
-având în vedere referatul de aprobare pentru prezentarea și motivarea  proiectului de hotărâre 
privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciului de salubrizare în comuna Sihlea, 
inițiat de primarul comunei Sihlea;  
-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, judetul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea serviciului de salubrizare în comuna Sihlea; 
-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul 
Vrancea, la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale pentru funcţionarea 
serviciului de salubrizare în comuna Sihlea; 
- în temeiul art. 5, alin. 2, lit. “ k” , art. 26, alin. 1, lit. “ b” , lit. “c” , alin. 3, alin. 5, alin. 6, alin. 7, 
alin. 8, lit. “ a-d”, art. 27, alin. 2, lit. “ a-c” din Legea nr. 101 / 2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
-în conformitate cu art. 9, alin. 1, lit. “ c “, anexa 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
României nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 
-în baza art.30, alin. 1, alin. 2, alin. 6 din Legea nr. 273 / 2006  privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- în baza art. 484, alin. 1, alin. 2, alin. 3 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-în baza pct. 161, lit. «  c » din Hotărârea Guvernului României nr. 1 / 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “c”, art. 139, alin.3, lit. “c”,  art.196, 
alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE :  
 
ART. 1 (1) Se stabileşte taxa specială pentru funcţionarea serviciului de salubrizare în comuna 
Sihlea, astfel: 
 

a) 60 lei / an pentru locuinţele utilizate în mod permanent de o singură persoană; 
b) 110 lei / an pentru locuinţele utilizate în mod permanent de două persoane; 
c) 155 lei / an pentru locuinţele utilizate în mod permanent de trei persoane; 
d) 175 lei / an pentru locuinţele utilizate în mod permanent de patru sau mai multe 

persoane;  
e) 30 lei/ an pentru imobilele nelocuite permanent sau pentru case de vacanță; 
f) 50 lei/ lună pentru persoane juridice care desfășoară orice activitate economică, 

indiferent de numărul de angajați sau suprafață utilizată; 
     (2) Se stabilește taxa  specială de colectare selectivă a deșeurilor de 5 lei/ an/ gospodărie și 60 
lei/ an / persoană juridică care desfășoară orice activitate economică; 



 
(3) Taxa specială pentru serviciul de salubrizare prevăzută la alin. (1) lit.”a- d„ se 
plăteşte trimestrial până la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 15 decembrie 
inclusiv, sau integral dacă beneficiarii acestui serviciu optează pentru aceasta. 
(4) Scutirea de la plata taxei speciale pentru serviciul de salubrizare se face pe bază de 
cerere în care se va preciza perioada şi motivul  pentru care nu a beneficiat de acest 
serviciu şi documente justificative pentru motivul invocat. 
(5) În scopul aplicării în bune condiţii a prevederilor alin. (1) compartimentele cu 
atribuţii în domeniul evidenţei locuinţelor şi persoanelor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Sihlea, vor pune anual până la data de 15 februarie, 
la dispoziţia compartimentului contabilitate- venituri, tabele cu numărul de persoane 
care utilizează locuinţele din comună. 

  
 ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea,  
compartimentului contabilitate-venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sihlea,  Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea  şi aduse la cunoştinţă publică prin 
grija  secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.                             
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