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HOTĂRÂREA NR. 40 

 

 privind stabilirea categoriilor de persoane fizice  

scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD în anul 2021 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 23.09.2021,  

 

 

analizând referatul de probare al iniţiatorului proiectului nr. 4430/17.09.2021, 

având în vedere raportul de specialitate nr. 4425/17.09.2021, 

urmare a avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

luând în considerare art. 16 din Regulamentul de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare SIMD- Anexa nr. 7 la HCL nr. 18/31.05.2017, 

în conformitate cu prevederile art. 484 alin. 3 și art. 485 alin. 1 lit. a, b și f din Codul 

fiscal, art. 30 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 122 alin. 2 lit. b, 

alin. 4 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 3 și 4 din 

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin 

Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 

Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă pentru anul 2021 scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare 

SIMD a următoarelor categorii de persoane fizice: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 

război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de 

invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor 

încadraţi în gradul I de invaliditate. 

 

Art. 2 (1) Se aprobă scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD a 

persoanelor care nu au beneficiat de serviciul public pentru care s-a instituit această taxă, prevăzute 

în anexa nr. 1. 
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(2) Se aprobă scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD a persoanelor 

decedate care nu au beneficiat de serviciul public pentru care s-a instituit această taxă, prevăzute în 

anexa nr. 2. 

(3) În cazuri de deces, taxa specială de salubrizare SIMD se sistează începând cu data de 

întâi a lunii următoare înregistrării decesului. Sistarea plății/obligației de plată se efectuează în 

termen de cel mult 48 de ore în baza cererii persoanei interesate/copiei după certificatul de 

deces/referatului ofițerului de stare civilă în cazul în care nu s-a eliberat certificat de 

deces/mențiunilor operate în registrele de stare civilă. Decesul unei persoane se comunică 

compartimentului financiar-contabil de către ofițerul de stare civilă în termen de cel mult 72 de ore 

de la data înregistrării/comunicării mențiunii de deces. 

 

Art. 3 Primarul comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni, compartimentului financiar-contabil și ofițerului de 

stare civilă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

           Holoc Ioan                    Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


