
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind stabilirea taxei speciale pentru evacuarea deseurilor menajere de la 
persoanele fizice din comuna Sapoca, judetul Buzau 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a viceprimarului comunei, inregistrata sub 
nr.53/2017; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.54/2017; 
 -raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului 
primarului,inregistrat sub nr.55/2017; 
          -prevederile art.25 lit.”a” si “b” din Legea nr.101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul art.45 alin.(2) lit.”c” si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.- (1)- Se stabileste o taxa speciala pentru evacuarea deseurilor 
menajere de 5 lei/luna pentru gospodariile cu o singura persoana, carora 
autoritatea locala executiva le va pune la dispozitie, prin contract de comodat, 
pubele de 120 l. 
   (2)- Se stabileste o taxa speciala pentru evacuarea deseurilor 
menajere de 5 lei/luna pentru gospodariile cu 2 persoane care poseda pubela de 
120 l achizitionata pe cheltuiala proprie si o taxa speciala de 5 lei/persoana/luna 
pentru gospodariile cu 2 persoane care poseda pubela de 240 l. 
   (3)-Se stabileste o taxa speciala pentru evacuarea deseurilor menajere 
de 5 lei/persoana/luna pentru gospodariile cu 3 si mai mult de 3 persoane, sub 
conditia utilizarii unei singure pubele/gospodarie.” 
 Art.2. În ipoteza în care prin taxele percepute potrivit art. 1 costurile de 
operare nu pot fi integral acoperite, pentru satisfacerea acestei cerințe și pentru 
menținerea echilibrului contractual, se va recurge la subvenții de la bugetul local. 

Art.3.- Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 01 martie 2017.  
 Art.4.-  La data intrării în vigoare a prezentei, hotărârea Consiliului local 
Săpoca nr. 21/2014 privind stabilirea taxei speciale pentru evacuarea deseurilor 
menajere de la persoanele fizice din comuna Sapoca, judetul Buzau, cu modifcările 
ulterioare, își încetează aplicabilitatea. 

Art.5- Viceprimarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari,cu sprijinul compartimentului de specialitate,iar secretarul comunei o va 
aduce la cunostinta publica si o va comunica persoanelor si autoritatilor 
interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
IVAN ADRIAN 

     Nr.  14                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     Săpoca, 26 februarie  2017                                                                     SECRETAR, 
                                                                                                        Maria-Tania Barchizeanu 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
26.02.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice locare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abțineri 3 voturi 
împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  12 consilieri prezenți la ședință. 
 


