
1 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA CICÂRLĂU 
PRIMAR  

CIF 3627374 

     Cicârlău, str. Unirii, nr. 1, CP437095, tel/fax 0040262481002 
e-mail primariacicarlau@yahoo.com; web www.comunacicirlau.ro 

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 19 /   27 februarie  2023       
privind modificarea HCL nr. 102/2022 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale,  precum și a taxelor 

speciale pe anul 2023                   
Primarul comunei  Cicârlău ,   analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 
f)    Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică  legislative pentru elaborarea  

actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
g) OUG nr. 133/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, precum si a Legii serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006 

h) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
Luând act de : Proiectul de hotărâre initiat de Primarul comunei Cicârlău, raportul de aprobare a primarului 
nr.1196 /2023 , raportul compartimentului de resort nr.1197  /2022  si  referatul compartimentului contabil 
nr.1198 /2023   din care  reiese  că tariful  pentru acoperirea cheltuielilor  de colectare a servicului de 
salubrizare ar trebui stabilită la 115 lei /an/membru de familie.  
 HCL nr. 51/2008  privind aderarea comunei Cicârlău la ADIGIDM  Maramures; 
   Contractul  de delegare a  gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare LOT 1- Sârbi 
nr.116/2019; 
 Adresa  ADIGIDM  Maramures nr. 238/21.02.2023  prin care ni se aduce la cunostiintă  
majorarea tarifelor  pentru colectarea  deseurilor reciclabile colectate separat si tarifelor pentru colectarea 
deseurilor  menajere de la populatie ;  
  HCL nr. 102/2022  privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023;  

În temeiul: art. 87, art. 88, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , art.139, alin 1 si alin 3 lit c , art. 196 alin 1, lit a, 
art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare ;  

PROPUN 
 

Art. 1. Începând cu data de  1 martie  2023,   Anexa A , art. 484, Cap VIII Taxe speciale, pt 8. Taxe 
speciale pentru serviciul de salubrizare din HCL 102 /2022  pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2023    se modifica  în sensul ca  taxa/an /membru de familie  se stabileste la  suma de  _______  lei . Restul 
prevederilor raman neschimbate.  
          Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Primarul comunei Cicârlău și 
Compartimentul  contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cicârlău. 
          Art.  3   Prezenta hotărâre se comunică : 
  - Institutiei Prefectului judeţului Maramureş, in vederea exercitarii controlului cu privire  la legalitate             
     -  Primarului comunei Cicârlău 
      - Compartimentului contabil  
     -  Secretarului general al comunei Cicârlau pentru aducere la cunostiinta publica  
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