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JUDETUL SIBIU 
COMUNA BLAJEL 

CONSILIUL LOCAL 
___________________________________________ 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor masuri pentru contributia populatie care nu beneficiaza simultan de 

bransarea/racordarea la sistemele publice de apa/canalizare, la intretinerea şi asigurarea 
functionarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul comunei Blajel; 

 
Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 februarie 2021, 

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare, inregistrat sub nr. 510/19.02.2021 initiat 
de primarul comunei Blajel, inscris la pozitia 6 a Anexei Dispozitiei Primarului nr. 29/19.02.2021, prin 
care se solicita adoptarea unor masuri necesare asigurarii intretinerii si asigurarii functionarii sistemului 
de alimentare cu apa si canalizare din localitatea Blajel,  

Avand in vedere raportul nr. 673 din 24 februarie 2020 a compartimentului administrativ, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Blajel din data de 24 februarie 2020 prin care se propune adoptarea hotararii, 

Luand act de HCL Blajel nr. 23/2017 privind instituirea unei taxe speciale pentru intretinerea si 
monitorizarea sistemului de apa-canal in comuna Blajel si HCL nr. 30/2020 privind  stabilirea nivelului 
taxelor si impozitelor locale pe anul 2021 precum si HCL nr. 76/2020,  

Avand ca reper dispozitiile art. 14 lit “f” art. 31 alin (14) din legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor, 

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 11 alin (3) lit „f”, art. 28 
alin (1) si art. 34 alin (2)  din legea nr. 241/2006, art 16 alin (2) si art. 30 din Legea nr. 273/2006 a 
finantelor publice locale si art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, coroborat cu alin (4) lit. “c” si alin (7) lit. “n” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. (1) Se instituie, incepand cu data de 01.03.2021, taxa speciala pentru intretinerea 
sistemului de canalizare in comuna Blajel, aplicabila utilizatorilor racordati la sistemul public de 
canalizare si nu sunt bransati la sistemul public de alimentare cu apa, in cuantum de 5 
lei/persoana/luna, platibila trimestrial (termenele de plata fiind stabilite astfel: 25.06.2021, 25.09.2021, 
25.12.2021),  

(2) Taxa astfel stabilita se va aplicabila pana la preluarea in operare a cel putin a unuia dintre 
sisteme, de catre operatorul regional. 

 (3) Pana la data de 30.03.2021, primarul, prin compartimentele de resort, va proceda la 
inventarierea si constituirea bazei de date privind persoanele carora le revine obligatia platii taxei 
instituite la art. 1 alin (1).   

 
Art. 2. Se stabileste in sarcina gospodariilor bransate la sistemul public de alimentare cu apa dar 

care nu au acces la sistemele publice de canalizare, in lipsa existentei acestora la limita de proprietate, 
obligatia achitarii taxei speciale locale pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apa si canalizare, 
la jumatate din cuantumul stabilit prin HCL nr. 30/2020, respectiv 3,5 lei/mc.  
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Art. 3. Anexa nr. 1, Cap. VIII, pozitia 2 din HCL nr. 30/2020 privind stabilirea nivelul taxelor si 

impozitelor locale pentru anul 2021 se completeaza in mod corespunzator cu cele stabilite prin prezenta 
hotarare.    

 
Art.4. Primarul comunei Blăjel, prin compartimentele functionale din subordinea sa, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative 
în materie. 

 
Art.5. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului financiar contabil, compartiment administrativ 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZA 
Nistor Ionut Gheorghe                Secretar general 
                            Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 15/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinara din data de 25 februarie 2021 
Cu un număr de 10 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri in functie  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 15/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 25/02/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 26/02/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 08/03/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică …/.../2021  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz …/…/2021 Max 13/03/2021 


