
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 
MUNICIPIUL MARGHITA 

             CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA  
 

                                                                Hotarare  
- privind aprobarea și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice și persoanele juridice de pe raza UAT Marghita, care nu au încheiate 
contracte cu operatorul de salubritate AVE BIHOR S.R.L. 
 
 

Consiliul Local al municipiului Marghita in sedinta ordinară din  17 decembrie 2020 

Avand in vedere temeiurile juridice:  

-Art.30 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicaată, cu 
modificările și completăril eulterioare  
-art. 484 din Lege nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completăril 
ulterioare  
-art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
-art. 17 alin. (1), lit. e), f) g) și h  din Legea  nr. 211/2011, art. 17 alin. (1), lit. e), f) g) 
și h privind regimul deșeurilor 

Luând act de: 

-  referatul de aprobare al primarului nr. 9801 din 10.11.2020 si cu respectarea 
procedurii de transparentă  decizională conform anuntului privind dezbaterea publică 
nr. 10 din 2 decembrie 2020 

- Raportul de specialitate nr. 9815 din 11.11.2020 întocmit de d-na Ciarnău Mihaela, 
şef serviciu taxe si impozite locale  

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. c  si art. 139 alin. 3 lit. c  din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare  

Consiliul Local al municipiului Marghita adoptă prezenta 

                                                       Hotărâre: 



Art. 1  Se aprobă regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare de pe 
raza municipiului Marghita, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect  

Art.2     Cu ducerea la îndeplinire se încredintează Serviciu de taxe si impozite locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 

Art. 3     Prezenta va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afisare pe site-ul institutiei si prin alte 
modalităţi de comunicare în masă prin grja aparatului de specialitate al primarului  

Art. 4     Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituţia prefectului Judetul Bihor, primarul 
municipiului Marghita, Serviciul de taxe si impozite locale, la dosar  

 

                     Preşedinte de şedinţă                                 Contrasemnează pentru legalitate 
                       Anton ARKOSI                                                Secretar general  
                                                                                             Cornelia DEMETER 
 
 
Marghita, nr. 194 din 17.12.2020 
Adoptată cu votul a 15 consilieri din  15 prezenţi, 16 consilieri în funcţie 

 

 


