ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
SINESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind instituirea taxei speciale diesalubrizare in COM. SINESTI,
pentru persoanele care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubritate.
Consiliul Local COMUNA SINESTI .judetul Ialornita;
Avand In vedere:
-Expunerea de motive a Primarului COMUNEI SINESTI;
-Raportul Directiei Dezvoltare Investitii, Proiecte ~i Finantari Externe din cadrul Prirnariei
-Rapoartele de avizare ale comisiilor econornica si juridica din cadrul Consiliului Local SINESTI;
In conformitate cu:
-prevederile art. 42, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
-prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si
completarile ulterioare,
-prevederile art. 30 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,
-prevederile ale art. 282, alin. (1) - (3) din Legea nr. 57112003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,
-prevederile art.7 alin.(l)-(l2) din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala, cu modificarile ~i
completarile ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.(2), lit. d) coroborat cu alin.(6), lit. a), pet. 14, respectiv art. 45, alin.(2), lit. c) din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu mcdificarile ~i completarile ulterioare,

HOT ARA~TE:
Art.Llncepand cu data de 01.01.2016, se aproba instituirea taxei speciale de salubrizare pentru colectare,
transport, depozitare si neutralizare a deseurilor menajere ~i asimilabile acestora, pentru toate persoanele fizice care au
domiciliul sau resedinta In COMUNA SINESTI ~i nu au incheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate.
Art.2.Sunt scutite de la plata taxei urrnatoarele categorii de persoane:
a)veteranii de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele veteranilor de razboi
Art.3) Operatorul serviciului de salubritate din COMUNA SINESTI impreuna cu Serviciul Impozite ~i Taxe
vor asigura evidenta la zi a tuturor utilizatorilor rara contracte de prestari servicii In vederea impunerii ulterioare a taxei
de salubritate.
Art.4) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au incheiate contracte cu
operatorul de salubritate se face de Serviciul Impozite si Taxe, pe baza evidentelor tinute la zi, impreuna eu operatorul
servieiului de salubritate.
Art.S) Stabilirea, impunerea, constatarea ~i Incas area taxei speciale de salubrizare se va realiza de catre
Serviciul Impozite ~iTaxe din cadrul Primariei SINESTI, conform prevederilor legale In vigoare In materie de impozite
~i taxe locale ~iIn concordanta cu prezenta hotarare,
I
.
Art.6).Taxa special a de salubrizare se datoreaza anual, cu termen de plata In doua rate egale, respectiv 3 I
martie si 30 septembrie.
1) in situatia In care ulterior impunerii, cetatenii incheie contracte cu operatorul de salubritate, acestia
nu mai datoreaza taxa specials de salubritate, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei In care s-a incheiat
contractu!.
2) Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine caleulul ~i plata penalizarilor prevazute de

legislatia fiscala In aceasta materie.
Art.7.Conditiile In care se va realiza decontarea prestatiilor efectuate de operatorul de salubritate vor fi
stabilite prin conventie incheiata cu operatorul.
Art.S, Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 20 lei/luna cu TVA, pentru fiecare persoana fizica In
parte.
2) Taxa special a de salubrizare va fi actualizata anual pana la data de 30 noiembrie a anului In curs pentru
anul urmator, prin Hotarare a Consiliului Local.
Art.9. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei SINESTI pe pagina
de internet www.primariasinestii.ro si va fi comunicata prin grija secretarului, operatorului serviciului de salubritate din
COM SINESTI, Serviciului Impozite ~i Taxe, Directiei de Administare a Domeniului Public.

SECRETAR,
STANPETR

