ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual
utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si
aplicarea taxei speciale de salubrizare
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 20.04.2017
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei,înregistrată cu nr.3753/01.02.2017
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (1) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi
(5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art.119 lit.b din Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor
- prevederile pct.161 din HG nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor legii nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
- art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
Examinând:
- procesul verbal nr.806/09.03.2017 din care rezultă că la proiectul de hotărâre supus
dezbaterii publice nu au fost depuse propuneri,sugestii şi opinii cu caracter de recomandare
din partea celor interesati.
- raportul nr.816 din 09.03.2017 al compartimentului de specialitate.
- raportul nr. 357 din 09.02.2017 al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr.801 din 09.03.2017
În temeiul art.36 alin.(4) lit.c) raportat la alin.2 lit.b) si art.45 alin.(2) lit.c) coroborat cu
art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se instituie pe raza
administrativ-teritorială a comunei Balaciu, taxa specială de salubrizare pentru colectarea, transportul,
depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi asimilabile acestora ,pentru toţi utilizatorii

serviciului - persoane fizice şi juridice, care nu au încheiat contract cu operatorul serviciului de
salubritate sau al căror contract a fost reziliat ca urmare a neplăţii serviciilor prestate.

Art.2 - (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fără contract este
acelaşi ca şi tariful perceput de operatorul serviciului, stabilit în condiţiile legii de Adunarea Generală a
Asociaţilor ADI ECO 2008 şi însuşit de Consiliul local, valabil la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
(2) Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se ajustează
sau se modifică anual prin hotarare a Consiliul Local Balaciu.
Art.3 - Operatorul serviciului de salubritate împreună cu Compartimentul impozite, taxe şi alte
venituri din cadrul Primăriei comunei Balaciu vor ţine la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără
contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei.
Art.4 - Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”,
cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.5 - Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.6 – Se împuterniceşte primarul comunei să ia toate măsurile pentru a verifica modul în
care operatorul serviciului respectă obligaţiile cei revin privind colectarea gunoiului menajer de la toţi
beneficiarii şi la termenele stabilite.
Art.7 – Virarea taxei speciale de salubrizare către operatorul serviciului,respectiv SC ADI 7 SRL
se va face pe baza documentelor justificative însoţite de procesul verbal încheiat între reprezentantul
SC ADI 7 SRL şi viceprimarul comunei Balaciu,prin care acesta din urmă certifică faptul că în luna
pentru care se face plata, serviciul a fost prestat cu respectarea indicatorilor de performantă stabiliţi
prin contract.
Art.8 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Art.9 - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15
zile de la aducerea la cunoştinţă publică.
Art.10 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.05.2017.
Art.11 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: SC ADI 7 SRL ,
Compartimentului
impozite,taxe
şi
alte
venituri,
Compartimentului
buget,programeprognoze,contabilitate şi Compartimentului Registrul agricol şi fond funciar din cadrul Primăriei
Balaciu.
Art.12 – Secretarul comunei va comunicare hotărârea în termenele legale:primarului şi
viceprimarului comunei Balaciu,compartimentelor de specialitate ale primarului, conducerii ADI 7 SRL
şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, se va afisa şi publica pe pagina
www.balaciu.ro
Adoptată cu respectarea art.45 alin.(2) lit.a)din Legea nr.215/2001
privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Liviu Georgian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI BALACIU
Alexandru Viorel Trandafir
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Nr.19
Adoptată la comuna Balaciu
Astăzi 20.04.2017
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.19 din 20.04.2017
REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

I.

Reglementări generale:

Art.1 - Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr.
273/2003, 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.24/24.11.2016 ,SC ADI 7 SRL ,cu sediul în comuna
Sfântu Gheorghe,judetul Ialomita în calitate de operator al serviciului public de salubritate în
comuna Balaciu, asigură colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea eliminării, a
deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii, acestor servicii, persoane fizice şi 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, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.
Astfel persoanele care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul de salubritate şi
produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat cu aceste servicii, beneficiează
în mod fraudulos de aceleaşi servicii de care beneficiează şi persoanele care au încheiat
contract în sensul că acele reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate şi
transportate în vederea eliminării la rampa de deşeuri autorizată.
În consecinţă se impune instituirea taxei speciale de salubrizare conform metodologiei
prevăzută de prezentul Regulament.
III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa
specială de salubrizare, condiţii de impunere
Art.4 - Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru
specială de salubrizare sunt:
a) persoanele fizice,ce detin gospodării pe raza comunei Balaciu
contract de prestări servicii cu operatorul serviciului public de
Balaciu ;
b) persoanele juridice cu sediul/punct de lucru în comuna Balaciu,
contract de prestări servicii cu operatorul serviciului public de
Balaciu;

care se instituie taxa
care nu au încheiat
salubritate în comuna
care nu au încheiat
salubritate în comuna
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c) persoanele fizice şi juridice ale căror contract a fost denunţat în mod unilateral de
către operatorul de servicii publice de salubritate, pentru neachitarea contravalorii serviciilor
prestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată.
Art.5 - În vederea identificării persoanelor fizice/juridice, beneficiari al serviciului
public de salubrizare fără încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului,
ADI 7 SRL va solicita relaţii de la Compartimentul Registrul agricol si fond funciar din cadrul
Primăriei comunei Balaciu, pentru a determina totodată numărul de persoane din fiecare
unitate locativă sau în cazul persoanelor juridice sediile/punctele de lucru ale acestora.
Art.6 - După identificarea persoanelor fizice şi juridice, beneficiari ai serviciului public
de salubrizare, fără încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului, ADI 7
SRL va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii sau
în cazul celor care au contract la achitarea debitelor restante. În cazul în care persoanele
somate nu se prezintă, în termen de max. 10 de zile de la data somării, în vederea semnării
contractului, ori refuză semnarea acestuia sau nu achită debitele restante, operatorul
serviciului va comunica Compartimentului impozite,taxe si alte venituri din cadrul Primăriei
Balaciu,lista cu persoanele cu care nu a perfectat contracte nici în urma somării, în vederea
aplicării taxei speciale de salubrizare.
Art.7 - Compartimentului impozite,taxe si alte venituri aplică taxa specială de
salubrizare pe bază de declaraţii de impunere (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre) ori din
oficiu, în condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor şi
impozitelor locale, în caz de neprezentare în vederea declarării, ori refuz al declarării bazei
de impunere.
Art.8 - În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorată
de persoane fizice, se vor lua în calcul numărul de persoane din respectiva unitate locativă ,
respectiv se va aplica taxa specială de salubrizare în sumă de 3 lei/persoană/lună, iar în cazul
persoanelor juridice, se va aplica taxa specială în cuantum de 50 lei/lună, începând cu data
de întâi a lunii următoare celei în care a expirat termenul de 10 de zile de la data comunicării
somaţiei de către ADI 7 SRL.
Art.9 - În cazul persoanelor fizice şi juridice ale căror contract de prestări servicii s-a
denunţat în mod unilateral de către operatorul de servicii de salubritate, pentru neachitarea
contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării
termenului de plată, operatorul serviciului va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului,
urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreze începând cu data de 1 a lunii
următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări servicii.
Art.10 - În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice
sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior
stabilirii obligaţiei de plată al taxei speciale de salubritate, taxa specială încetează în ultima zi
al lunii în care s-a perfectat contractul de prestări servicii, în baza înştiinţării
compartimentului impozite,taxe si alte venituri , făcută în acest sens de către ADI 7 SRL.
Art.11 - In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile
de salubritate, operatorul va înştiinţa Compartimentul Impozite , taxe şi alte venituri in
vederea încetării impunerii de plată .Încetarea plăţii se va face cu data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a făcut înştiinţarea.
Art.12 – Persoanele fizice care nu locuiesc permanent pe raza comunei Balaciu,
datorează taxa doar pe perioada în care locuiesc pe raza comunei,potrivit declaratiei
prevăzute în anexa 2 la hotărâre.
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IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de
plată:
Art.13 – (1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar, până la data de 25 ale
lunii pentru care se datorează plata, şi se încasează la casieria din cadrul Primăriei comunei
Balaciu, ori prin virament bancar în contul______________.
(2) Pentru anul 2017, taxa se datorează începând cu luna mai.
(3) Neplata taxei la termenul stabilit la alin.(1) atrage după sine, calculul si plata
majorărilor de întârziere precum si aplicarea măsurilor de urmărire si executare silită
prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală .
Dispoziţii finale:
Art.14 - (1) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de
persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de
război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările si completările ulterioare;
(2) Consiliul Local Balaciu poate acorda reduceri de la plata taxei speciale de salubrizare,
conform prevederilor legale.
(3) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare
depunerii documentelor justificative.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin.(3), persoanele fizice din categoriile menţionate la
alin.(1), care sunt în evidenţa compartimentului impozite,taxe şi alte venituri, ca beneficiari
de scutire la plata impozitelor si taxelor locale (în baza documentelor justificative depuse la
dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire
la plata taxei de salubrizare,fără să mai depună cereri.
Art.15 - 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.
Art.16 - Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de salubritate
se consideră dat ca urmare a necontestări hotărârii Consiliului local Balaciu privind
instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiează utilizatorii
fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea
taxei speciale de salubrizare”.
----------------
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.19 din 20.04.2017

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată
în conformitate cu H.C.L nr. ____/____________
Subsemnatul(a) _________________________________________având calitatea de proprietar/chiriaş al
locuinţei situată în comuna Balaciu,sat__________________ ,str. ___________________, nr.___,domiciliat(ă) în
localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) la data
de ___________ ,posesor al B.I/CI seria___,nr._________, C.N.P _____________________ , având locul de
muncă la/pensionar ___________________________________________________________, declar pe proprie
răspundere că unitatea locativă al cărei reprezentant sunt, are în componenţă următorii membrii (locatari stabili,
chiriaşi, flotanţi), din care:

Nr.

Numele şi prenumele

Crt.
1

Cod numeric
personal

Observatii (*)

2
3
4
5
6
7
8
9
Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care completează
declaraţia de impunere
(*) In cazul persoanelor care fac parte din gospodărie dar nu locuiesc acolo, se vor trece motivele
pentru care nu sunt luate în calcul la stabilirea taxei de salubrizare.

Din care în categoriile de scutire se încadrează*):
- ________________________________________
- ________________________________________
Declar totodată că la adresa indicată mai sus,locuiesc permanent/un număr de_____ luni pe
an,respectiv în perioada__________________________________________________.
(Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv)
*)În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare.

Data________________

Semnătura________________
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