
JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru
) 

nr. 6
) 

comuna Tisău 

Telefon/Fax: 0238/797560 

privind modificarea HCL nr.52/23.12.2020 privind aprobarea tarifelor şi 
taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare 

organizat la nivelul U.A.T. comuna TISĂU, judeţul Buzău 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de lucru, 
În conformitate cu: 

- prevederile art.121 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţia României, republicată;
- prevederile art.3, art.4 şi art.6 paragraful 1 din Cartea europeană a autonomiei

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 
nr.199/1997; 
- prevederile art. 8, alin. (3) lit.j) şi lit.k) din Legea 51 / 2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), lit. k) şi lit.
1), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi
corn pletările ul teri oare;
- prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.e), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din Legea 211/2011
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.484 alin. ( 1), alin. (2) şi alin. (3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) din Legea
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului,
nr.140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea,
evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi aplanului de
gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti;- prevederile Ordinului
preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
- prevederile art.5 lit.cc), art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 alin.(1) şi
alin.(3) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 5 ,:. -l��20 privind aprobarea tarifelor şi
taxelor speciale pentru unele_activit- ,¼. e1:�'.e..i:vJc%î.:i\�i public de salubrizare organizat
la nivelul U.A.T. comuna TISAU, j 
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