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PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ...
privind amanarea termenului de plata a taxei de salubritate pentru anul 2020

pana la data de 30 iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa 
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.9.626/17.03.2020 al Primarului municipiului Fagaras si raportul 
de specialitate nr. 9626/17.03.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

- vazand prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe 
teritoriul României ,

- art.4 din HCL 4/30.01.2019 privind aprobarea regulamentului serviciului public de 
salubrizare a municipiului Fagaras , precum si a regulamentului privind aplicarea taxei de salubritate

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia 
de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat al 
municipiului, comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, comisia pentru servicii 
publice, pentru comerţ şi agricultură, comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 
precum şi Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

-luând in considerare prevederile art. 129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 
privind codul administrativ,

în temeiul art. 139, alin.l si ale art. 196, alin. 1, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă prorogarea termenului de plata a primei rate din taxa de salubritatare la bugetul 
local de la 31 martie 2020, la 30 iunie 2020.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredinţează primarul 
municipiului Fagaras prin direcţia buget finanţe si serviciul venituri bugetare.
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Nr. 9.626/17.03.2020

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind amanarea termenului de plata a 

taxei de salubritate pentru anul 2020

Având in vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel national,

In contextul masurilor stabilite prin Hotararea nr.6/09.03.2020 a 
Guvernului Romaniei-Comitetul National pentru Situaţii de Urgenta si declararea 
stării de urgenta de către preşedintele României,

Ţinând seama ca la data de 31 martie expira primul termen de plata a taxei 
de salubritate, pentru evitarea calculului de majorări de întârziere, propunem 
aprobarea amanarii acestui termen pana la data de 30 iunie, care coincide cu cel 
de-al doilea termen de plata.

Facem menţiunea ca la nivel de guvern, conform informaţiilor aparute in presa, 
urmeaza sa se adopte o ordonanţa de urgenta privind amanarea termenului de 
plata a impozitelor si taxelor locale stabilite prin codul fiscal pana la data de 30 
iunie 2020

Nr. Crt Funcţia şi 
atribuţia

Prenumele si numele Data Semnătura

1 Director
executiv

Ludu Daniel 17.03.2020

2 întocmit, şef 
serviciu VB

Maria Boeriu 17.03.2020
c
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Nr. 9.626/17.03.2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotarare privind amanarea termenului de plata a 

taxei de salubritate pentru anul 2020

Având in vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel national, in 
contextul masurilor stabilite prin Hotararea nr.6/09.03.2020 a Guvernului 
Romaniei-Comitetul National pentru Situaţii de Urgenta si declararea stării de 
urgenta de către preşedintele României, ţinând seama ca la data de 31 martie 
expira primul termen de plata a taxei de salubritate, pentru evitarea calculului de 
majorări de intarziere, propunem aprobarea amanarii acestui termen pana la data 
de 30 iunie.

Primar,

Gheorghe Sucaciu
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