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HOTĂRÂRE Nr. 7 
Privind: aprobarea delegarii serviciului de salubrizare catre SC BRAI – CATA SRL 

SUCURSALA RM. VALCEA 
 
 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit in ședința ordinară din 10 
februarie 2022, la care participă un număr  de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în 
funcție; 
 Luând in dezbatere Referatul de aprobare al Primarului comunei, înregistrat la nr. 145 din 
10.01.2022 și Raportul de specialitate înregistrat la nr. 146 din 10.01.2022; 
 Observând Avizul de legalitate prezentat de Secretarul general UAT, înregistrat la nr. 541 
din 03.02.2022; 

Avand in vedere: 
- Prevederile Hotararii Cosiliului Local Danicei cu nr.11/14.12.2020  prin care a fost 

aprobata documentatia  in vederea atribuirii contractului de colectare a deseurilor menajere in 
comuna Danicei, judetul Valcea; 

- Hotararea Consiliului Local al comunei Danicei nr. 32/2021 privind aprobarea delegarii 
serviciului de salubrizare catre SC BRAI – CATA SRL sucursala Rm. Valcea; 

- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art.26 alin. (1) si (2) lit. c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare 
a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 16 alin. (2), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 227/2017 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin.(4) lit. a), arr. 133 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  



 Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică;  
 În temeiul art. 139 alin.(1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Întrunind un număr de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” si 0 “abținere” adoptă 
următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Pana la 31.12.2022, dar nu mai tarziu de data intrarii in vigoare a SMID pentru 
Judetul Valcea se aproba delegarea serviciului de colectare a deseurilor menajere catre S.C. BRAI 
– CATA S.R.L ; 

Art.2.  Se aproba tariful de salubrizare de 670 lei + TVA/tona deseu menajer. 
Art.3. Se aproba instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul, 

depozitarea si neutralizarea deseurilor menajere si asimilabile acestora, pentru toate persoanele 
fizice care au domiciliul, resedinta sau proprietati pe raza comunei Danicei judetul Valcea. 

Art.4 . Cuantumul taxei speciale se stabileste anual prin hotarare a consiliului local, iar 
veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu 
colectarea, transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor menajere si asimilabile acestora. 

Art. 5. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe speciale de salubrizare in functie 
de nr. de persoane din fiecare familie. 

Art. 6  Cuantumul tarifului de salubri zare pentr persoanele juridice este de 234,27 lei mc 
+ TVA. 

Art. 7. (1) Titularul locuintei din registrul agricol are obligatia depunerii declaratiei de 
impunere in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzand toate persoanele care 
locuiesc la acea adresa, la fel si persoanele juridice au obligatia depunerii declaratiei in vederea 
stabilirii taxei de salubrizare. 

(2) Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date in chirie, comodat sau 
sub alta forma, altor persoane fizice sau juridice, obligatia declararii revine proprietarului. 

(3) Termenul de depunere a declaratiei de impunere pentru taxa speciala de salubrizare este 
de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.  

Art.8.  Stabilirea, impunerea, constatarea si incasarea taxei speciale de salubrizare se va 
realiza de compartimentul contabilitate. 

Art. 9  (1) In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratia de depunere 
initiala (domiciliu, numar de persoane, etc) cel in drept, are obligatia depunerii declaratiei 
rectificative in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarilor. 

(2) In caz de deces, scaderea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 a lunii urmatoare 
aparitiei acestei situatii si necesita depunerea copie dupa certificatul de deces. 

(3) In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre 
organelle de specialitate pe baza oricaror informatii ( registrul agricol, dosarul fiscal al platitorului, 
informatii de la terti, etc.). 

Art. 10 (1) Taxa speciala de salubrizare se datoreaza incepand cu 15 februarie 2022 si se 
plateste la casieria Primariei comunei Danicei. 

(2) Plata taxei de salubrizare se datoreaza lunar si se achita pana la data de 25 a lunii 
urmatoare inclusive. Plata taxei special se poate face si anticipat. 



(3) Veniturile obtinute din acestea vor fi evidentiate distinct in contabilitate si se utilizeaza 
integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru salubrizare. 

(4) Executarea silita a sumelor restante din taxa speciala se va face de catre Compartimentul  
contabilitate; 

(5) In caz de necolectare a sumei totale pentru plata serviciilor, diferenta se va suporta din 
bugetul local pana la recuperarea integral a debitelor stabilite. 

(6) Pentru igienizarea teritoriului comunei Danicei a gunoiului menajer colectat din 
depozitele necontrolate, contravaloarea acestuia se va suporta din bugetul local. 

Art.11. (1) Colectarea deseurilor se va efectua de catre operatorul de salubrizare SC BRAI 
– CATA SRL Rm. Valcea, conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetatenilor 
comunei. 

(2) Sunt exceptate de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care au handicap 
accentuat sau grav. 

Art. 12 Decontarea prestatiilor efectuate de operatorul de salubritate se va face lunar, pe 
baza situatiilor de lucrari, verificate si confirmate de compartimentul contabilitate. 

Art. 13 Se aproba incheierea contractului de salubrizare cu firma SC BRAI CATA SRL, 
Rm. Valcea privind deseurile menajere. 

Ar t.14 La data intrarii in vigoare a prezentei, orice hotarare contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.15 Primarul comunei Danicei si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei. 

Art.16 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituției Prefectului – Județului Vâlcea; 
- Primarului comunei Dănicei; 
- Compartimentului contabilitate; 
- SC BRAI CATA SRL, Rm. Valcea 
- Se va afișa la avizier si pe site-ul instituției: www.primaria-danicei.ro 
 

 
PRESEDINTE,        CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,     SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
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