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PROIECT  
 

Judeţul Argeş                                                                            Avizeaza pentru   legalitate                                                                  

Consiliul Local Țițești                                                                               Secretar   , 

                                                                                                         Greab Elena Cristina                                                                      

                                               

HOTĂRÂRE 

 

Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL nr.99 din 15 decembrie  

2022 privind aprobarea Regulamentului privind încasarea taxei speciale de 

salubrizare în comuna Țițești, județul Argeș 

 

 
 

 Având  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 74 din  04.01.2023  întocmit de dl. primar Savu Gheorghe  

- Raportul de specialitate nr. 69 din 04.01.2023, întocmit de secretarul general al 

comunei 

 Ținând cont de avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Titesti , județul Arges 

 Potrivit dispozițiilor: 

 - art. 71, alin. 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative 

 În temeiul prevederilor  art. 129, alin (2), lit. b, alin. (4), lit. a,  din OUG nr. 

57/2019 privind codul administrativ, şi ale art. 139, alin. (1) și alin. (3) coroborate cu 

art.196, alin.(1) lit."a" din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1, din H.C.L. 

nr. 99 din 15 decembrie 2022, care va avea următorul conținut: 
 

(1) Se aprobă Regulamentul privind încasarea taxei speciale de salubrizare în 

comuna Țițești, județul Argeș, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(2) Se modifica anexa prevazuta la alineatul (1) in sensul ca art. 23 va avea 

urmatorul continut:  
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,, Art.23. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane 

fizice sau juridice: 

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) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 

excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 

acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale 

în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 

ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 

dificultate, în condiţiile legii” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 99/15.12.2022 vor ramane 

neschimbate. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Țițești, jud. Argeș, prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 

aplicabilitatea toate prevederile contrare. 

           Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 

Primarului comunei Țițești și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea 

exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

SAVU GHEORGHE 
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