R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
e-mail :primaria_tibanesti@yahoo.com
Nr. 1907 din 27.02.2017

ANUNȚ
Aducem la cunoștință publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul
2017 în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii
fără contract cu operator specializat din comuna Țibănești
şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea
taxei speciale de salubrizare”
Proiectul de hotărâre este însoţit de o notă de fundamentare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus precum şi textul complet al proiectului.
Afişarea s-a făcut în conformitate cu prevederile art.2 din Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi art.83 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările şi completările ulterioare, la locurile autorizate de afişare a
problemelor de interes public care urmează a fi dezbătute de autorităţile
administraţiei publice locale, a proiectelor de acte normative şi a actelor normative
emise sau adoptate de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală, stabilite prin
Dispoziţia nr.89/16.02.2005 a primarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi.
În termen de 10 zile (începând cu data 27.02.2017), cei interesaţi pot
înainta în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare care
vor fi înaintate secretarului comunei Ţibăneşti, judeţul Iaşi, în zilele de lunivineri între orele 8,00-14,00 ; la telefoanele 326400;326401,tel./fax 326269 sau
pe e-mail la adresa primăria_tibanesti@yahoo.com.

PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

SECRETAR,
Liliana Tiron

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 1906 din 27 februarie 2017
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 în cazul prestaţiilor de
care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Țibănești şi aprobarea
“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
Consiliul local al comunei Tibanesti;
Având în vedere referatul de specialitate al domanei Sberea Gica –
inspector/operator rol înregistrat sub nr.1900/27.02.2017prin care solicită inițierea unui
proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 în cazul
prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Țibănești şi aprobarea
“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”;
Având în vedere Nota de fundamentare a viceprimarului comunei Țibănești
înregistrată sub nr. 1895/27.02.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
anul 2017 în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii din comuna Tibanesti şi
aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”;
În baza prevederilor art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 8 alin. (1), art.26 alin (1) lit. c) și alin.(3),
respectiv alin. (4) şi (5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 484 din Legea nr.227/215 privind Codul fiscal, cu
completările şi modificările ulterioare;
În baza prevedrilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de avizela favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale
consiliului local communal nr.______/ nr._____/ nr.____/2017;
În baza prevedrilor art. 36 alin. (1), alin.(2) lit.d) și alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
în temeiul art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Pentru anul 2017 se stabileşte taxa specială de salubrizare aplicată în cazul
prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de salubrizare fără
contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul acestor servicii publice.
Art. 2. (1) - În cazul persoanelor fizice fără contract de salubrizare încheiat cu un
operator cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 3lei /persoană /lună. Suma
totală de plată de către utilizatorul serviciului de salubrizare fără contract se stabilește și se
impune conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare” ( Anexa nr.1 la prezenta hotărâre).
(2) În cazul persoanelor fizice autorizate și asimilate acestora și pentru
persoanele juridice fără contract de salubrizare încheiat cu un operator cuantumul taxei

speciale de salubrizare este de 30 lei / lună /punct de lucru. Suma totală de plată de
către utilizatorul serviciului de salubrizare fără contract se stabilește și se impune conform
prevederilor Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”
( Anexa nr.1 la prezenta hotărâre).
(3) În cazul în care în cadrul unei gospodării nu locuește nimeni se va aplica
cuantumul taxei desalubrizare pentru o persoană adică 3 lei/lună/gospodărie.
(4) Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi actualizat în fiecare
an.Actualizarea se va realica concomitent cu actualizarea
tarifelor aplicate pentru
salubrizarea menajeră ce se vor face potrivit reglementărilor legale în vigoare prin Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Țibănești, județul Iași.
Art. 3. Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare”, în conformitate cu Anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere în vederea stabilirii cuantumului
taxei speciale de salubrizare datorată persoanelor fizice care nu au încheiat contract cu
operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu Anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere în vederea stabilirii cuantumului
taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice autorizate și asimilate acestora,
de persoanele juridice, care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubrizare
în conformitate cu Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă modelul Deciziei de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei
speciale de salubrizare datorată persoanelor fizice care nu au încheiat contract cu
operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu Anexa nr. 4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă modelul Deciziei de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei
speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice autorizate și asimilate acestora, de
persoanele juridice, care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de salubrizare în
conformitate cu Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Începând cu data de 01.04.2017 Hotărârea Consiliului Local al comunei
Țibănești nr.8/2014 cu privire la modificarea și completarea HCL nr.41/2011 cu privire la
aprobarea taxei de salubrizare pentru comuna Țibănești, județul Iași își încetează efectele.
Art.9. Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen
de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă
Art.10. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Financiar
Contabil și Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Țibănești, județul Iași.
Art.11. Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
pentru controlul legalităţii, primarului comunei, și pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro
pentru aducere la cunoştinţă publică.
Nr. ____

Dată astăzi ______ 2017

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR,
Ing.ec. Aurica Cobuz

Contrasemnat pentru legalitate ,
SECRETARUL COMUNEI
Liliana Tiron

Anexa nr.1
la HCL nr._______/ 30.03.2017

REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE

I.Reglementări generale:
Art. 1. Potrivit prevederilor art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul
taxelor speciale anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare
şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele
respective.
Art. 2. În conformitate cu HCL. nr.15/26/01/2017, S.C. SALUBRIS S.A., în
calitate de operator al serviciilor publice de salubritate în comuna Tibanesti, asigură
ridicarea şi transportul deşeurilor menajere de la toţi utilizatorii, acestor servicii,
persoane fizice si persoane juridice.
Art. 3. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare
a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de
prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract.
II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare:
Art. 4. În baza Hot. C.L. nr.15/26/01/2016 a fost aprobată organizarea şi
funcţionarea serviciului de salubrizare, şi închierea Contractului de prestări servicii cu
operatorul S.C Salubris S.A.
Operatorul răspunde de organizarea cantitativă şi calitativă a activităţii de colectare a
adeşeurilor menajere conform obligaţiilor contractuale.

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa
specială de salubrizare, condiţii de impunere:

Art. 5. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa
specială de salubrizare sunt:
a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Tibanesti ;
b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Tibanesti;
Art. 6. In vederea identificarii persoanelorfizice,beneficiari al serviciului public
de salubrizare, fara incheierea contractului de prestari servicii cu operatorul
serviciului, S.C. SALUBRIS S.A va solicita relatii de la compartimentul registrul
agricol din cadrul Primariei comunei Tibanesti pentru a determina totodata numarul
de persoane dintr-o unitate locativa.
Art. 7. Compartimentul financiar contabil aplică taxa specială de salubrizare
pe bază de declaraţii de impunere (anexa nr. 2, anexa 3 , ori din oficiu, în baza
deciziei de impunere (anexa nr.4 şi anexa nr. 5. Prin grija copmpertimentului fnanciar
contabil, taxe şi impozite se vor trimite înştiinţări către toate persoanele fizice şi
juridice cu obligaţia pentru depunerea declaraţiilor de impunere în termen de 15 zile
de la primire. În caz de nedepunere a declaraţiei, ori refuz al declarării bazei de
impunere se va emite decizia de impunere din oficiu.
Art. 8. În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare
datorat de persoane fizice, se vor lua în calcul numarul de persoane aflate in
evidenta la compartimentul registrul agricol, respectiv se va aplica taxa speciala de
salubrizare după cum urmează
- În cazul persoanelor fizice fără contract de salubrizare încheiat cu un
operator cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 3lei /persoană
/lună. Suma totală de plată de către utilizatorul serviciului de salubrizare fără
contract se stabilește și se impune conform prevederilor Regulamentului
privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” ( Anexa nr.1 la
prezenta hotărâre).
- În cazul persoanelor fizice autorizate și asimilate acestora și pentru
persoanele juridice fără contract de salubrizare încheiat cu un operator
cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 30 lei / lună /punct de
lucru. Suma totală de plată de către utilizatorul serviciului de salubrizare fără
contract se stabilește și se impune conform prevederilor Regulamentului
privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” ( Anexa nr.1 la
prezenta hotărâre).
- În cazul în care în cadrul unei gospodării nu locuește nimeni se va aplica
cuantumul taxei de salubrizare
pentru o persoană adică 3
lei/lună/gospodărie.
Art.9. În cazul schimbărilor intervenite în cursul anului, atât persoanele fizice
cât şi persoanele juridice au obligaţia de a depune o nouă declaraţie în termen de 15
de zile.
IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de plată:

Art. 10. Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, in doua rate egale,
pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv si se incaseaza la casieria din
cadrul Primariei comunei Tibanesti, sau prin virament bancar.
V.Dispoziţii finale:
Art. 11. Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al serviciului
public de salubritate.Sumele rămase neutilizate se raportează în anul următor cu
aceaşi destinaţie.
Art. 12. Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de
salubritate se consideră dat ca urmare a necontestări hotărârii Consiliului local
Tibanesti privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care
beneficiează utilizatorii fără contract din comuna Tibanesti şi aprobarea
“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”.

PRIMAR,

INSPECTOR /OPERATOR ROL

Ing.ec. Aurica Cobuz

Sberea Gica

Anexa nr.2
la H.C.L. nr.______/30.03.2017
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice
în conformitate cu H.C.L nr. __________
Subsemnatul(a) __________________________________________având calitate
de proprietar/chiriaş al locuinţei situată în comuna Tibanesti, sat ______________________
,str. ___________________, nr.______ , domiciliată în localitatea
______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ ,

născut(ă) la data de ____________, posesor al B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P
_________________ , având locul de muncă la/pensionar
_______________________________________, declar pe proprie răspundere că unitatea
locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi)
Numele şi prenumele

Data naşterii

Cod numeric personal

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care
completează declaraţia de impunere
Din care în categoriile de scutire se încadrează*):
- veteran de război
_____________
- persoană beneficiară Decret-Lege nr.118/1990 _____________
(Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv)
*)În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare.
Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în
scris Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei Corunca în termen de 15 zile.

Data________________

Semnătura________________

Anexa nr.3
la H.C.L. nr.______/30.03.2017

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice
care nu deţin contract cu operatorul serviciului de salubrizare
în conformitate cu H.C.L nr._______

Subscrisa __________________________________________având sediul în
______________________ ,str. ___________________, nr.______ ,punct de lucru (dacă
este
cazul)
în
comuna___________________________localitatea
______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ ,
identificat
prin
CUI______________________,
reprezentat
prin
_________________________________,
în
calitate
de
______________________________, declar pe proprie răspundere că societatea deţine
următoarul (oarele) sediu/puncte de lucru pe raza comunei Țibănești:
Adresa sediu/punct de lucru

Deţine/ nu contract cu
operatorul serviciului de
salubrizare

Suma de plată

Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o
comunic în scris Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei Țibănești în termen
de 15 zile.

În cazul în care persoana juridică deţine contract valabil cu operatorul serviciului de
salubrizare, se va anexa copia, conform cu originalul.

Data________________

Semnătura reprezentantului

Anexa nr.4
la H.C.L. nr.______/30.03.2017

DECIZIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată
de persoanele fizice în conformitate cu H.C.L nr. _________

Domnului/ei__________________________________________având
calitate de proprietar/chiriaş al locuinţei situată în comuna Corunca, sat
______________________ ,str. ___________________, nr.______ , domiciliată în
localitatea
______________________
,
str.___________________
,
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) la data de __________________, posesor
al B.I seria ___ , nr.___________, C.N.P ________________________________ ,
conform prev. H.C.L. nr._______/_______ se stabilesc următoarele obligaţii de plată
privind taxa specială de salubrizare pentru anul 2017.

Adresa imobilului

Taxa de salubrizare
(lei/gospodărie)

Suma de plată
aferentă taxei
speciale de
salubrizare

Termene de plată

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele arătate mai sus,
se percep majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună,
până la data plăţii inclusiv.
Prezentul titlu devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva acestui act adminitrativ se poate face contestaţie în termen de 30 de
zile de la comunicare la Primăria comunei Țibănești.
Inspector/ taxe şi impozite,
........................................

Întocmit azi,
.......................

Anexa nr.5
la H.C.L. nr.______/30.03.2017

DECIZIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice
care nu deţin contract cu operatorul servviciului de salubrizare
în conformitate cu H.C.L nr. _________

Subscrisei __________________________________________având sediul în
______________________ ,str. ___________________, nr.______ ,punct de lucru
(dacă este cazul) în comuna___________________________localitatea
______________________ , str.___________________ ,
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , identificat prin CUI______________________,
reprezentat prin ___________________, în calitate de
______________________________, i se stabilesc următoarele obligaţii de plată
privind taxa specială de salubrizare pentru anul 2017.
Adresa sediu/punct de lucru

Taxa de salubrizare

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele arătate mai sus,
se percep majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună,
până la data plăţii inclusiv.
Prezentul titlu devine titlu executoriu în condiţiile legii.
În cazul în care deţineţi contract valabil cu operatorul serviciului de
salubrizare aveţi obligaţia de a depune în termen de 15 zile la Biroul Financiar
Contabil și Resurse Umane din cadrul primăriei comunei Țibănești.
Împotriva acestui act adminitrativ se poate face contestaţie în termen de 30 de
zile de la comunicare la Primăria comunei Țibănești.
Inspector/ taxe şi impozite,
........................................

Întocmit azi,
............................

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 1895 din 27.03.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 în cazul prestaţiilor de
care beneficiază utilizatorii fără contract cu operator specializat din comuna Țibănești

Conform prevederilor art.6 alin.(1) lit. k, din Legea nr. 101/2006 a serviciului de
salubrizare, alocalităților – republicată, autoritățile deliberative ale unităților
administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceia ce privește
înființarea,organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea
serviciului de
salubrizare a localităților, având atribuții în ceia ce privește stabilirea taxelor speciale.
Potrivit art.26, alin. (1) lit.c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare,
alocalităților – republicată în care se stipulează ,,În funcție de natura activităților
prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru
asigurarea finanțării serviciului de salubrizare utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care
beneficiază individual fără contract,,.
Potrivit art.26 alin (3) ,, Autoritățile administrației publice locale au obligația să
instituie taxe speciale și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract cu un operator
specializat.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Țibănești nr.78/2010
privind înființarea Serviciului public de salubrizarea și eliminare a deșeurilor
nepericuloase în comuna Țibănești.
Principiile în baza cărora se organizează și funcționează serviciul de
salubrizare sunt precizate în art.3 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare,
alocalităților – republicată respectiv:
a) protecţia sănătăţii populaţiei;
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;
c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;
d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;
e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;
g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;
h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a
unităţilor administrativ - teritoriale şi a banilor publici;
j) securitatea serviciului;
k) dezvoltarea durabilă.

În vederea asigurării salubrizării comunei Țibănești, la un nivel cât mai
performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform
prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubrizare au obligația să asigure
colectarea, transportul și depozitatea în vederea eliminării deșeurilor comunale,
nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice, persoane
fizice autorizate și persoane juridice din comuna Țibănești.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de
salubrizare sunt:
- Persoanele fizice;
- Persoanele fizice autorizate și aletele asimilare acestora;
- Persoanele juridice
care nu au încheiat contract de prestării servicii cu un operator specializat.
În concluzie pentru acoperirea cheltuielilor efectuate prin prestarea serviciilor
de către operator la utilizatorii fără contract, se impune instituirea unei taxe speciale
de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără
contract.
Având în vedere prevederile HCL nr.8/2015 cu privire la modificarea și
completarea HCL nr.41/2011 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru comuna
Țibănești, județul Iași. Conform acestei hotărâri taxa specială de salubrizare a fost
aprobată în cuantum de 5 lei /lună/gospodărie și 30 – 100 lei/lună pentru agenții
economici / fiecare punct de lucru și persoane juridice, consider că taxa aprobată
pentru fiecare gospodărie nu este una corectă deoarce o gospodărie unde locuește
un singur membru al familiei nu trebuie să plătească la fel ca o gospodărie unde sunt
6 – 7 membri sau mai mulți.
În confoermitate cu prvederile art.484 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanșețe
pubice locale cu modificările și completările ulterioare

P R O P U N:
Aprobarea instituirii taxe de salubrizare pentru anul 2017 după cum urmează:
- În cazul persoanelor fizice fără contract de salubrizare încheiat cu un
operator cuantumul taxei speciale de salubrizare să fie de 3lei /persoană /lună.
- În cazul persoanelor fizice autorizate și similare acestora și pentru
persoanele juridice fără contract de salubrizare încheiat cu un operator cuantumul
taxei speciale de salubrizare este de 30 lei / lună /punct de lucru.
- În cazul în care, în cadrul unei gospodării nu locuește nimeni se va aplica
cuantumul taxei de salubrizare pentru o persoană adică 3 lei/lună/gospodărie.

R O M Â N I A
PRIMĂRIA COMUNEI ŢIBĂNEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. 1905 din 27.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 în cazul prestaţiilor de
care beneficiază utilizatorii fără contract cu operator specializat din comuna Țibănești
şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare”
Primarul comunei Țibănești;
Având în vedere Nota de fundamentare a domnului Timofte Costică – viceprimarul comunei
Țibănești privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017 în cazul prestațiilor de care
beneficiază utilizatorii fără contract de prestării servicii cu un operator specializat înregistrată sub nr.
1895/27.02.2017;
Având în vedere referatul de specialitate al doamnei Sberea Gica – inspector/operator rol,
privind stabilirea taxei speciale de salubrizarea pentru anul 2017 în cazul prestațiilor de care
beneficiază utilizatorii fără contract de prestării servicii cu un operator specializat şi aprobarea
“Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” înregistrat sub nr.
1900/27.02.2017;
Conform prevederilor art.6 alin.(1) lit. k, din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare,
alocalităților – republicată, autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale au competențe
exclusive în ceia ce privește înființarea,organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului
de salubrizare a localităților, având atribuții în ceia ce privește stabilirea taxelor speciale.
Potrivit art.26, alin. (1) lit.c) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, alocalităților –
republicată în care se stipulează ,,În funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii
directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de
care beneficiază individual fără contract,,.
Potrivit art.26 alin (3) ,, Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe
speciale și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate
la utilizatorii fără contract cu un operator specializat.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Țibănești
nr.78/2010 privind
înființarea Serviciului public de salubrizarea și eliminare a deșeurilor nepericuloase în comuna
Țibănești.
În vederea asigurării salubrizării comunei Țibănești, la un nivel cât mai performant, pentru
asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor
publice de salubrizare au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitatea în vederea
eliminării deșeurilor comunale, nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane
fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice din comuna Țibănești.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare
sunt: persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și aletele similare acestora, persoanele juridice,
care nu au încheiat contract de prestării servicii cu un operator specializat.
Având în vedere cele menționate consider necesar și oportun instituirea acestei taxe speciale
de salubrizare la nivelul comunei Țibănești și

P R O P U N:
Înițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul
2017 în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestării servicii cu un operator
specializat şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”.
Anexez alăturat un proiect de hotărâre în sensul celor de mai sus.

