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R O M A N I A                                            
      
CONSILIUL LOCAL ROSETI 
     JUDETUL CALARASI                                                                          
COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                           cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                               E-mail : primariaroseti@yahoo.com 

                                                                              
  HOTĂRÂRE  

privind actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care 
beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza comunei Roseți, județul Călărași  

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 25 Octombrie 2018, 

Având în vedere : 
-Adresa RER Ecologic Service București REBU SA nr. C-23539/9.10.2018  prin care aduce la 
cunoștință modificarea tarifului de depozitare stabilit prin contractul de delegare a Centrului DE 
Management Integrat al deșeurilor  Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehliu Gară(zona 1), 
Oltenița(Zona2), și Călărași(Zona 3)din județul Călărași, precum si transportul deșeurilor de la 
stațiile de transfer către Centrul de Management Integrat al deșeurilor Ciocănești,începînd cu 
data de 1.10.2018,  
-Prevederile H.C.L Roseti nr. 50/25.09.2008 privind aprobarea asocierii comunei Roseti cu 
unitatile administrativ teritoriale de pe raza judetului  in vederea infiintarii Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara’’ Ecomanagement Salubris’’ 
-Prevederile HCL Roseți nr. 22/30.05.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în 
cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de pe raza comunei Roseți, județul 
Călărași, precum și aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare,  
-Prevederile contractului nr.34/2223/20.07.2017 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare 
si transport al deseurilor in zona 3 Calarasi din judetul Calarasi, contract de care Consiliul Local 
Roseti a luat act prin H.C.L. nr. 52/25.09.2017,  
-Prevederile H.C.L.Roseți nr. 31/28.06.2018 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului legal al comunei Roseți în vederea exercitării în Adunarea Generală a 
Asociației, a atribuţiilor  comunei Roseți  prevăzute  la art. 16 alin (2) şi (3) din Statutul 
Asociaţiei, în sensul votării solicitării de majorare a tarifului serviciului de salubrizare de către SC 
RER Ecologic Service București REBU SA, conform contract de delegare nr. 2223/20.07.2017. 
-Raportul de specialitate nr.7461/17.10.2018, intocmit de catre d-l Ene Niculai-viceprimarul 
comunei Roseti, prin care propune actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in 
cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Roseti, judetul 
Calarasi, avand in vedere modificarea tarifului de catre operatorul S.C. RER Ecologic Service 
Bucuresti REBU S.A   ,  
-Prevederile art.6, art.8, art.26 alin.(1) lit.c),alin.(2)-(5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-Prevederile  art. 1 alin.(4), lit.k), art.8, alin.(3), lit. j) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare;  
-Prevederile art.484 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015,cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
-Prevederile art.161 din HG nr.1/2016-Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal,cu 
modificarile si completarile ulterioare,  
-Prevederile art. 183, alin.(1), alin.(2) din Legea privind Codul de procedură  fiscală  nr. 
207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Avizul favorabil nr.7632/23.10.2018 al comisiei de agricultură,activități economico-financiare 
din cadrul Consiliului Local Roseți, 
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-Prevederile H.C.L.nr. 39/30.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) si d) si alin.6 lit.a) art.45 alin.(1) şi art.115 
alin.(1), lit.b)  din Legea 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

             Art.1. Începând cu data de 01.10.2018 se actualizează cuantumul taxei speciale  de 
salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază  individual, utilizatorii serviciului de 
salubrizare persoane fizice de pe raza comunei Roseți, care nu au încheiat contract servicii de 
prestări cu operatorul acestui serviciu, de la 3 lei persoană/lună inclusiv TVA, la 3,28 lei 
persoană/lună inclusiv TVA. 
             Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  
Primarul comunei Roseti şi  persoanele din cadrul compartimnetului Resurse Umane Buget din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseţi. 
                         -Secretarul comunei  Roseţi, va asigura comunicarea prezentei, persoanelor şi 
autorităţilor interesate, conform legii. 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                                               Contrasemnează,                                         

Tudor POENARU                                                                                Secretarul  comunei  
       Lavinia TĂNASE 

 
 
 
 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  12   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.48 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,25.10.2018     
 


