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HOTĂRÂREA Nr. 18/2014
privind stabilirea unei taxe speciale pentru Serviciul de salubrizare, din cadrul
proiectului, „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”
avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Rebricea, din care rezulta necesitatea
stabilirii unei taxe speciale, raportul compartimentului de resort şi raportul de avizare favorabil al comisiei
de specialitate;
în conformitate cu:
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 248 lit. „h” si art. 282 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. „k” şi art. 26 alin. (2) lit. „b” din Legea 101/2006 – legea serviciului
de salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ c”, art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă stabilirea unei taxe speciale de salubrizare pentru Serviciul de salubrizare, din
cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”, in valoare de
2,36 lei/persoana/luna (TVA inclus).
Art.2. Taxa sus-instituita se va percepe odata cu desemnarea operatorului de salubrizare.
Art.3. Taxa se va actualizata conform prevederilor legale in vigoare si se va mentiona, in bugetul
local.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul
Vaslui, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe.
Art.5. Prezenta se comunica compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului - Judetul Vaslui si se
aduce la cunostinta, prin afisare.
Rebricea, 30 aprilie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nantu Costel

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unei taxe speciale pentru Serviciul
de salubrizare, din cadrul proiectului „Sistem integrat de management al
deseurilor solide in judetul Vaslui”

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am initiat proiectul de hotarare motivat de adresa Consiliului Judetean Vaslui, nr.
803/28.01.2014, din cadrul proiectului, „Sistem integrat de management al deseurilor solide
in judetul Vaslui”, prin care se solicita stabilirea unei taxe speciale de salubrizare, in cazul
prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale.
In trimestrul II al anului in curs, se vor finaliza lucrarile de constructii la principalele
obiective ale proiectului: construirea centrului de management integrat al deseurilor in
Rosiesti – CL1, construirea statiei de transfer Vaslui, Barlad, Husi si Negresti si a
platformelor de colectare selectiva a deseurilor – CL2 si inchiderea depozitelor existente de
la Barlad, Husi si Negresti – CL2.
De asemenea, conform adesei sus-mentionate, urmeaza ca in perioada imediat
urmatoare, sa se lanseze procedura de atribuire a contractelor pentru operatorii de
salubrizare, care vor fi responsabili, conform contractului, de implementarea programului de
investitii stabilit prin contract, vor intretine, moderniza, reabilita si extinde infrastructura
concesionata si vor gestiona activitatile componente ale serviciului pe riscul si raspunderea
sa.
Printre clauzele pe care trebuie sa le cuprinda aceste contracte de delegare a gestiunii
se numara si clauzele referitoare la taxe, conform Legii nr. 101/2006 - legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliile locale au competenta, conform art. 6 lit. „k” si „l” din sus-mentionata, sa
aprobe taxe speciale pentru servicii de salubrizare si sa aprobe stabilirea, ajustarea ori
modificarea tarifelor propuse de operator, in conformitate cu normele metodologice
eleborate si aprobate de A.N.R.S.C.
Consiliile locale pot mandata ADI, prin statutul acesteia, sa exercite aceste
competente, astfel cum prevede Legea nr. 51/2006 modificata si completata de O.U.G. nr.
13/2008.
Astfel, art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 prevede ca “ În funcţie de natura
activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, 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 efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale;
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.”
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Serviciul de salubrizare se va realiza prin intermediul unei infrastructuri tehnicoedilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor,
formeaza sistemul public de salubrizare a localitatilor, denumit de lege, „sistem de
salubrizare”.
Instituirea taxei speciale de salubrizare duce la cresterea calitatii serviciilor, la
disparitia fenomenului de abandonare si depozitare a gunoaielor pe domeniul public, iar toti
locuitorii vor beneficia de colectarea deseurilor.
Fata de cele prezentate, mai adaug faptul ca valoarea acestei taxe este la fel pentru
toata lumea, adica de 2,36 lei/persoana/luna (TVA inclus) si se va percepe odata cu
desemnarea operatorului de salubrizare si va fi actualizata la inceputul fiecarui an si se va
mentiona in bugetul local.
Cu incadrarea in prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 248 lit. „h” si art. 282 alin. (1) din
Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea
nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. „k’’ şi art. 26
alin. (2) lit. „b” din Legea 101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificarile si completarile ulterioare si în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin.
(4) lit. „c”, art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului
de hotarare, in forma prezentata.

14 aprilie 2014

P R I M A R,

Ing. Radu Valerică
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