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 HOTĂRÂRE 

privind prelungirea aplicării reglementarilor care fac obiectul Hotărârii Consiliului 
Local Șieu Măgheruș nr.65/28.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire și  
administrare a taxei speciale de salubrizare  în comuna Șieu Măgheruș  și instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentru anul 2021 începând cu data de 01.01.2022 și până la data de 

31.12.2022 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița- Năsăud, convocat în şedinţă 
ordinară  ,în data de  16.12.2021 .  

Având în vedere : 
-Proiectul de hotărâre nr.75/10.12.2021 privind prelungirea aplicării reglementarilor care fac  

obiectul Hotărârii Consiliului Local Șieu Măgheruș nr.65/28.12.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și  administrare a taxei speciale de salubrizare  în comuna Șieu 
Măgheruș  și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021 începând cu data de 
01.01.2022 și până la data de 31.12.2022 ,inițiat de primarul comunei; 
 -Referatul de aprobare  nr.8602 / 10.12.2021 întocmit de primarul comunei d-l Mititean 
Sorin Aurel; 

-Raportul de specialitate nr.8603 /10.12.2021  întocmit de d-na Dan Marinela Dalia  
secretarul general al   comunei; 

-Hotărârea Consiliului Local Șieu Măgheruș nr.65/28.12.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de instituire și  administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieu 
Măgheruș  și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021; 

-prevederile art.68 din Legea nr.24/2000 Republicată privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 
          -Avizul  nr.49 /15.12.2021 al Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Șieu 
Măgheruș; 

-Avizul  nr. 31 / 15.12.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliul Local Șieu 
Măgheruș; 

 -Avizul  nr. 35 /15.12.2021 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului  Local 
Șieu Măgheruș; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind trasparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

-prevederile  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b – d, alin. 4, lit.c si e, alin.7, lit. n , art. 139, alin. 1 
și alin. 3,  din Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
          În temeiul prevederilor  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2022 se prelungește până la data de 31.12.2022 aplicarea 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Șieu Măgheruș nr.65/28.12.2020 privind aprobarea 
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Regulamentului de instituire și  administrare a taxei speciale de salubrizare  în comuna Șieu 
Măgheruș  și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021; 

 
Art. 2.  Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data 01.01.2022. 
 
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei prin 

Compartimentul Impozite și Taxe . 
 
Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș prin 

procedură electronică aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr.25/30.04.2020 astfel: din totalul 
de 13 consilieri, prezenți 13 consilieri,  voturi pentru 13 ,abţineri - , împotrivă  -  .  

 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei d-na Dan Marinela 

Dalia cu: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale  

în județul Bistrița –Năsăud. 
- Primarul comunei Șieu Măgheruș.  
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