
 

 R O M A N I A 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 

 

H O T Ă R Â R E  NR. 10 /  10.02.2022 
 privind aprobarea cuantumului total al taxei speciale de salubrizare, compusa din  
taxa pentru deseuri menajere reziduale si taxa pentru deseuri menajere reciclabile 

 in comuna Gângiova, judetul Dolj  
 

 

      Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul 
Prefectului – Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 
10.02.2022, ora 10,00; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.793/03.02.2022 al primarului comunei Gângiova 
cu privire la susţinerea proiectului de hotărâre nr.23/03.02.2022, raportul de specialitate 
intocmit de Compartimentul Contabilitate si Resurse Umane, inregistrat la nr.812/04.02.2022, 
in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, modificarile si completarile ulterioare,  art. 454 lit. g) și art. 484 alin. (1) și 
alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, art. 491 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12) și alin. (13), art. 
42 alin. (1) lit. c) și art. 43 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 51/2006 republicata, a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 26, alin.(1), 
lit.b) si alin.(8)  din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, 
adresa nr.3173/20.12.2021 a ADI ECODOLJ ;  

având în vedere necesitatea aprobării cuantumului total al taxei speciale de salubrizare ; 

In temeiul art. 139 alin.3, lit.c, art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă cuantumul total al taxei speciale de salubrizare, pentru anul 2022, în valoare de 
7,17 lei/persoana/lună, compusa din taxa pentru deseuri menajere reziduale, in valoare de 6,10 
lei/persoana/luna și taxa pentru deseuri menajere reciclabile, in valoare de 1,07 
lei/persoana/luna. 

Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 



Art.3. Se mandatează domnul PREDA CRISTACHE, reprezentant legal în AGA ADI 
ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților pentru comuna Gângiova 
cuantumul taxei de salubrizare pentru anul 2022 . 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, Institutiei Prefectului-Judeţul Dolj, Primarului comunei  
Gângiova şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

 

 

                                       
      

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza pentru legalitate, 
            AFRONIE DUMITRU                                               SECRETAR GENERAL 

                                                                                            SADOVEANU IOANA          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata in sedinta din data de  10.02.2022 
Cu un numar de 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 1 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie   
 
 
 


