ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 70
din data de 16.12.2021
privind stabilirea taxei de pază, salubrizare și a taxei speciale pentru serviciul de canalizare
menajeră pentru anul 2022
Consiliul local al comunei Vărgata, județul Mureș, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 6521/09.12.2021 și raportul de specialitate nr.
6522/09.12.2021, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,
Ținând cont de:
- prevederile Legii nr.333/2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- prevederile H.G.R. nr. 301 din 11 aprilie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
- prevederile Legii nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;
- prevederile Legii nr. 101/2006, legea serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată,
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.b).coroborat cu alin (4),lit.c. din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă taxa specială pentru a asigura paza în comuna Vărgata a obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor după cum urmează:
- familii incomplete (soț sau soție cu copii) cu domiciliul sau reședința pe teritoriul comunei
Vărgata 42 lei/an
- familii complete (soțul împreună cu soția și copii) cu domiciliul sau reședința pe teritoriul
comunei Vărgata 62 lei/an
- persoane care nu au domiciliul sau reședință în comuna Vărgata dar au casă de locuit pe
teritoriul comunei 62 lei/an
- persoane juridice 62 lei/an
Art. 2. Se aprobă taxa de salubrizare pentru serviciile de salubrizare prestate pe anul 2022 în felul
următor:
- persoane fizice : 7 lei cu TVA/ persoană/lună
- agenți economici cu nr. de angajați între 0 -5 : 274 lei/an
- agenți eco nomici cu nr. de angajați între 6-20: 547lei/an
--agenți economici cu nr. de angajați peste 20 : 821 lei/an
Art. 3. Se aprobă taxa specială pentru serviciul de canalizare menajeră pentru perioada de probă
tehnologică în felul următor:
(1) Utilizatorii, persoane fizice, pot monta contor de apă și plătesc în funcție de cantitatea de apă
consumată și contorizată. Cantitatea de apă consumată se stabileşte pe baza citirii periodice a
contorului montat, calculându-se 3,5 lei/m³. Contoarele trebuie sa fie verificate metrologice și
trebuie să îndeplinească cerințele metrologice și tehnice prevăzute în normele de metrologie legală. De
asemenea pe contoare vor fi aplicate sigilii. Sistemul personal de alimentare de apă obligatoriu este
alimentat prin acest contor, în afară de apa folosită pentru irigații și pentru animale. Utilizatorii de
contoare de apă vor înștiința Primăria comunei Vărgata în vederea luării in evidență. În momentul

racordării la rețeaua de canalizare utilizatorii vor semna un Acord de racordare cu Primăria comunei
Vărgata.
(2) Utilizatorii, persoane fizice care nu montează contor plătesc taxa specială pentru serviciul de
canalizare menajeră în valoare de 14 ron/persoană/lună.
(3) În cazul persoanelor juridice din comună se aprobă în felul următor:
-Persoana juridică montează contor de apă și plătește în funcție de cantitatea de apă consumată și
contorizată sau în cazul nemontării contorului persoana juridică plătește taxa specială pentru serviciul de
canalizare menajeră în valoare de 14 ron/angajat/lună. Angajatorii depun declarație cu privire la numărul
de angajați.
Art. 4. Sunt scutite de plata taxei de salubrizare și de canalizare acele persoane care pot depune
document justificativ din care reiese faptul că au reședința în altă localitate (ex.: flotant, legitimație
provizorie, adeverință schimbare de domiciliu etc.)
Art. 5. Cu data prezentei, orice altă dispoziție se revocă.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județulului Mureș, Primarului Comunei
Vărgata, Compartimentului financiar contabil, și se aduce la cunoștință publică.
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