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CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂREA Nr.30 
privind aprobarea  taxei speciale de salubrizare  la nivelul comunei Runcu, judetul Gorj 

 
Consiliul local al comunei Runcu, Judetul Gorj  
Având în vedere:  

 Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Runcu, Judeţul Gorj,  
 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 Prevederile art. 6 alin. (1), lit. k), p),  art. 25, art. 26 alin. (1),litera c), alin (3),  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul 

de salubrizare a localităților, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Prevederile art. 129 alin 2 lit d), coroborat cu prevederile alin 7, lit n) ale aceluiasi articol din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,   
 Prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal), cu modificările şi completările ulterioare,  
 Prevederile art.30 din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului” Tîrgu-Cărbunești, 
 Prevederile H.C.L. nr.38 din 28.09.2018  privind aderarea U.A.T. Comuna Runcu la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Valea Gilortului” Târgu-Cărbunești, 
 Prevederile H.C.L. Runcu nr.40 din 09.10.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare la nivelul U.A.T. 

Comuna Runcu, Județul Gorj și acordarea unui mandat special Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ,,Valea 
Gilortului” Tîrgu-Cărbunești pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii operatorului SC SALUBRIS GILORT 
SRL, 

 Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabilitate, salarizare si resurse umane si Compartimentul Mediu  din 
aparatul de specialitate al Primarului Comunei Runcu, Judeţul Gorj,  

 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Runcu, Judeţul Gorj,  
În temeiul art. 139, art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE  
        Art. 1: Se aproba  taxa speciala de salubrizare la nivelul comunei Runcu, judetul Gorj, pentru persoanele fizice 
astfel:
          -5 lei/gospodarie/luna (pentru locuintele nelocuite permanent); 
         - 8 lei/gospodarie/luna (pentru locuintele cu o singura persoana); 
         - 16 lei/gospodarie/luna (pentru locuintele cu doua sau mai multe persoane). 
       .Art. 2: Primarul Comunei  Runcu și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei  Runcu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
         Art. 3: Secretarul Comunei Runcu va comunica prezenta hotărâre Institutiei Prefectului-Judetul Gorj (in 
vederea exercitarii controlului de legalitate), Primarului Comunei Runcu, Biroului financiar contabilitate, salarizare si 
resurse umane, Compartimentului Mediu, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Gilortului” Tîrgu-
Cărbunești și SC  SALUBRIS  GILORT  SRL și o va aduce la cunostinta publică prin afișare pe site-ul și la sediul 
intituției. 
 
          Adoptată în ședința  ordinară din data de 27.05.2022 cu un număr de 15 voturi „ pentru” din cei 15 
consilieri locali  prezenţi la şedinţă, din numărul total de 15 al consilierilor în funcţie.   
 
  Data: 27.05.2022 
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