
ROMÂNIA 

JUDETUL GORJ 

COMUNA DĂNEȘTI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

               

       HOTARAREA  NR11 

 

 Privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful final 

încasat de către operatorul de salubritate care desfășoară activități de 

colectare și transport a deșeurilor pe raza comunei Dănești, 

 

 

 

Consiliul Local al  comunei Dănești județul Gorj, 

  Având în vedere: 

 -Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Dănești județul Gorj, 

-Prevederile art. 1 alin(2) coroborate cu cele ale art.8 al(3). din Lega nr. 

51/2006 ale serviciilor comunitare  de utilități publice republicata cu 

completarile și modificările ulterioare, 

-Prevederile din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al 

localităților, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

-Prevederile  din Ordinul 109/2007 privind  aprobarea Normelor 

Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor  pentru 

activitățile specifice a serviciilor de salubrizare a localitășilor, 

-Prevederile art.  1 și 3  din  OUG 74/2018 privind introducerea taxei pe 

economia circulară 

-Legea nr.10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 

71/2002, 

-Notele de fundamentare a tarifelor 

-Hotărârea nr. 23/2021 a ADIS GORJ privind aprobarea tarifelor ajustate 

cxu economia circulară, 

-Aderarea UAT Dănești la ADIS GORJ, 

-Referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre prezentat de viceprimarul 

comunei Dănești prin care se ropune Consiliului Local al Comunei Dănești 

stabilirea tarifului pentru colectarea gunoiului menajer din gospodăriile 

populației/persoanelor fizice de e teritoriul comunei Dănești, 

-Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate referitor la 

stabilirea tarifului pentru colectarea gunoiului menajer, 

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 



 În baza prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din OUG  57/2019 

privind codul administrative, 

  

 

                                             H O T A R Ă Ş T E : 

 

Art.1.1. Se aprobă ajustarea contribuției pentru economia circulară privind 

colectarea gunoiului menajer  și reciclabil de către operatorul de salubrizare  

începând cu anul 2021 prin.modificarea tarifului  perceput  pentru 

gospodăria  cu două și mai multe persoane în sumă totală de.16 lei inclusiv 

TVA  cât și pentru gospodăriile cu o singură persoană în sumă de .9,50 lei 

inclusiv TVA. 

 Art.2. Se aprobă facilități de la plata taxei de gunoi în cazurile 

prevăzute conform regulamentului la prezenta hotărâre. 

 Art.3. Compartimentul contabilitate taxe și impozite din aparatul de 

specialitate al Primarului comunei Dănești județul Gorj va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

 Art. 4.Prezenta hotărâre se va comunica, primarului, Instituției 

Prefectului Județului Gorj, operatorului delegat pentru servicii de salubrizare 

și se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției. 

 

 

Prezenta hotarâre a fost adoptata in sedinta extraordinară- de înndată a 

Consiliului Local Danesti din data de  17.02.2021  cu un numar de 8 voturi 

pentru,-voturi contra si.4  abtineri din totalul de 12 consilieri prezenți din 13 

consilieri în funcție. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                  

            

                     CONTRASEMNEAZA 

CONSILIER LOCAL                                         SECRETAR GENERAL 

 BÎZU MARCEL                                                POPA CLAUDIA RODICA 

 

 

 


