ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind stabilirea taxei speciale de salubritate
pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Grindu
Nr.1 din 04.01.2021

Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.42, alin.(1) lit.” a ” și ” c ”din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin.(1) lit.” k “, art.9 alin.(2), art.26 alin.(1) lit.” b “ şi “ c “ și alin.(3) din
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1) – (2) din Legea nr.227/2015 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;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele ublice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere :
- anunțul public nr.1 din 04.01.2021 privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2021;
- referatul de aprobare nr.____ din __________ întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.___din ___________;
- avizul de legalitate nr.___din __________ emis de secretarul general al comunei;
- avizele comisiilor de specialitate nr.__, nr.__ și nr.__ din ________;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1). Se instituie taxa specială de salubritate pentru colectarea și transportul deseurilor
municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim
special, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Grindu.
(2) Pentru anul 2021, taxa specială de salubritate este în sumă de 8,58 lei/persoană/lună.
Art.2. (1). Se aprobă reducerea cu 50% a taxei de salubritate pentru persoanele care se
încadrează în prevederile art.485, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
(2). Reducerea taxei de salubritate se va face la solicitarea scrisă a persoanei fizice, prin cerere,
însoțită de actele doveditoare care atestă încadrarea în una dintre situațiile prevăzute de art.485, alin.(1)
din Legea nr.227/2015, înregistrată la compartimentul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grindu.
(3). Diferența dintre debitul stabilit și cheltuiala generată de contract se va face din surse proprii
ale bugetul local.

Art.3. Sumele încasate din tariful de salubritate se fac venit la bugetul local, urmând ca din
bugetul local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul S.C.Salub
Prest Service SRL.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale şi
se site-ul www.grindu.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi inspectorului taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea în aplicare.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Trîmbițașu Marian
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HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxei speciale de salubritate
pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Grindu
Consiliul local al comunei GRINDU, județul Ialomiţa,
În conformitate cu :
- prevederile art.42, alin.(1) lit.” a ” și ” c ”din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.6 alin.(1) lit.” k “, art.9 alin.(2), art.26 alin.(1) lit.” b “ şi “ c “ și alin.(3) din
Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.484, alin.(1) – (2) din Legea nr.227/2015 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;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele ublice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere :
- anunțul public nr.1 din 04.01.2021 privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2021;
- referatul de aprobare nr.78 din 12.01.2021 întocmit de primarul comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.79 din 12.01.2021;
- avizul de legalitate nr.1 din 12.01.2021 emis de secretarul comunei;
- avizele comisiilor de specialitate nr.18, nr.15 și nr.15 din 12.01.2021;
În temeiul art.129, alin.(2), lit. .” d “ coroborat cu alin.(7), lit.” n “, art.139, alin.(1) și art.196,
alin.(1), lit.“ a “ din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.(1). Se instituie taxa specială de salubritate pentru colectarea și transportul deseurilor
municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim
special, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Grindu.
(2) Pentru anul 2021, taxa specială de salubritate este în sumă de 8,58 lei/persoană/lună.
Art.2. (1). Se aprobă reducerea cu 50% a taxei de salubritate pentru persoanele care se
încadrează în prevederile art.485, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
(2). Reducerea taxei de salubritate se va face la solicitarea scrisă a persoanei fizice, prin cerere,
însoțită de actele doveditoare care atestă încadrarea în una dintre situațiile prevăzute de art.485, alin.(1)
din Legea nr.227/2015, înregistrată la compartimentul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grindu.
(3). Diferența dintre debitul stabilit și cheltuiala generată de contract se va face din surse proprii
ale bugetul local.

Art.3. Sumele încasate din tariful de salubritate se fac venit la bugetul local, urmând ca din
bugetul local al comunei să fie achitată contravaloarea serviciilor prestate de către operatorul S.C.Salub
Prest Service SRL.
Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul autorităţii publice locale şi
se site-ul www.grindu.ro.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi inspectorului taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu pentru punerea în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Frunză Nicolaie
Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar general al comunei Grindu
Ene Tudora

Nr.3.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 19.01.2021.
Adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, - .voturi împotrivă,..-...abţineri
Nr consilieri în funcţie ………………….....11
Nr consilieri prezenţi…………………….... 9
Cvorum necesar adoptării HCL….……. . 6, conf.art.139, alin.(3)din Codul Administrativ.

