ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in comuna Grindu
şi a Regulamentului pentru colectarea acestei taxei.
Nr.30 din 14.12.2012.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.2299 din 11.12.2012 a primarului comunei Grindu;
- prevederile H.C.L.nr.32 din 26.11.2012 privind aprobarea asocierii comunei GRINDU
in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010;
Având in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate nr.2298 din 11.12.2012;
- raportul nr.9 din 14.12.2012 al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.22 din 14.12.2012 al comisiei pentru activităţi economic financiare,
agricultură, activităţi social cultural, culte, juridică şi de disciplină;
- avizul de legalitate nr.30 din 14.12.2012 emis de secretarul comunei;
In conformitate cu :
- prevederile art.42, art.(1) lit.c) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(2) lit.b) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(2), lit. “ c “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1). Se aprobă instituirea taxei speciale de salubritate, pentru precolectarea, colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, de la toţi utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza
administrativ-teritorială a localităţii Grindu, respectiv populaţie şi agenţi economici.
(2). Taxa specială de salubritate se instituie începând cu 01.01.2013 şi va fi stabilită anual prin
hotarâre de consiliu local.
(3) Pentru anul 2013, se aprobă taxa specială de salubritate, după cum urmează:
a) pentru populaţie – 3 lei/persoană/lună.
b) pentru agenţii economici – 50 lei/lună.
c) pentru instituţii publice – 50 lei/lună.
(4) Excepţie de la alin.(1) fac agenţii economici care au încheiate contracte de salubritate şi au
plătit până la sfârşitul anului preţul contractului, facând dovadă în acest sens nu vor plăti taxa specială
de salubritate.

Art.2. Pentru anul 2013 stabilirea obligaţiei de plată se face din oficiu de către organele de
specialitate în baza informaţiilor deţinute de registrul agricol.
Art.3. Sumele încasate din taxa specială de salubritate se fac venit la bugetul local, urmând ca
din bugetul local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul
regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. Griviţa.
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind instituirea şi colectarea taxei speciale de salubritate,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.(1). Prezenta hotărârea va fi afişată la sediul acestora şi publicată pe site-ul instituţiei.
(2).Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de
la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a
adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Grindu.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in comuna Grindu
şi a Regulamentului pentru colectarea acestei taxei.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.2299 din 11.12.2012 a primarului comunei Grindu;
- prevederile H.C.L.nr.32 din 26.11.2012 privind aprobarea asocierii comunei GRINDU
in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Group 2010;
Având in vedere :
- raportul compartimentului de specialitate nr.2298 din 11.12.2012;
- raportul nr.9 din 14.12.2012 al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism;
- raportul nr.22 din 14.12.2012 al comisiei pentru activităţi economic financiare,
agricultură, activităţi social cultural, culte, juridică şi de disciplină;
- avizul de legalitate nr.30 din 14.12.2012 emis de secretarul comunei;
In conformitate cu :
- prevederile art.42, art.(1) lit.c) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(2) lit.b) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(2), lit. “ c “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1). Se aprobă instituirea taxei speciale de salubritate, pentru precolectarea, colectarea,
transportul şi depozitarea deşeurilor menajere, de la toţi utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza
administrativ-teritorială a localităţii Grindu, respectiv populaţie şi agenţi economici.
(2). Taxa specială de salubritate se instituie începând cu 01.01.2013 şi va fi stabilită anual prin
hotarâre de consiliu local.
(3) Pentru anul 2013, se aprobă taxa specială de salubritate, după cum urmează:
a) pentru populaţie – 3 lei/persoană/lună.
b) pentru agenţii economici – 50 lei/lună.
c) pentru instituţii publice – 50 lei/lună.
(4) Excepţie de la alin.(1) fac agenţii economici care au încheiate contracte de salubritate şi au
plătit până la sfârşitul anului preţul contractului, facând dovadă în acest sens nu vor plăti taxa specială
de salubritate.

Art.2. Pentru anul 2013 stabilirea obligaţiei de plată se face din oficiu de către organele de
specialitate în baza informaţiilor deţinute de registrul agricol.
Art.3. Sumele încasate din taxa specială de salubritate se fac venit la bugetul local, urmând ca
din bugetul local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul
regional S.C. Selectiv Deşeuri 2010 S.R.L. Griviţa.
Art.4.Se aprobă Regulamentul privind instituirea şi colectarea taxei speciale de salubritate,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.(1). Prezenta hotărârea va fi afişată la sediul acestora şi publicată pe site-ul instituţiei.
(2).Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de
la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a
adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Grindu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Răducanu Elena Corina
Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

Nr.39.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 21.12.2012.

