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Nr. 67409 din 24. 11 . 2017 

ANUN Ţ  PUBLIC 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea rir.5212003 privind 
transparenţa deciziţională  în administraţia publică  locală, U.A.T.Municipiul 
Tecuci supune dezbaterii publice urm ătorul proiect de act normativ: 
Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

şi juridice din Municipiul Tecuci. 
Proiectul poate fi studiat la sediul Prim ăriei Municipiului Tecuci în cadrul 

B.U.I.E.S.PF/P.J, cam.25, parter, cât şi pe intemet la adresa 
www.municipiultecuci.com . 

Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice pot fi depuse la rela ţii publice din cadrul U.A.T. Tecuci, 
str.1 Decembrie 1918, nr.66, transmise la nr.de  fax 0236/816054 sau în format 
electronic la adresa de e-mail rgistratura@municipiu1tecuci.ro  până  la data de 
06.12.2017. 

Dezbaterea va avea loc în Sala de Şedinţe a Primăriei Municipiului Tecuci 
în data de 13.12.2017, orele 16.00. 

Materialele transmise vor purta men ţiunea Recomandare la proiect de 
act normativ privind: Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hurdubae Secretar U.A.T Municipiul Tecuci, 

Jr. Va1erica, şte 



RvlÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RÂREANr. 

Din 	 2017 

Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice $i juridice 
din municipiul Tecuci 

Iniţiător: C ătălin Constantin Hurdubae , Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 	/ 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară  în data 
de 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 	 / 
- raportul de specialitate întocmit de Direc ţia General Economică  si Serviciul 

Monitorizare Servicii Publice, înregistrat sub rir. 	/ 

- raportul/rapoartele de avizare aLale comisiei /comisiilor de specialitate 
nr._______ 

- Legea cadru a descentraliz ării nr. 195 / 2006, actualizat ă, art.20, art.21, lit.i); 
- Legea privind Codul de procedur ă  fiscală  nr. 207/2015, art. 183, alin (1) , alin(2); 
- Legea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice nr. 5 1/2006, cu modific ările si 

completările ulterioare, art.1,alin.4, lit.k), lit.1), art8, alin3, litj); 
- Legea serviciului de salubrizare a localit ăţilor, nr.101 / 2006, cu modific ările si 

completările ulterioare,art. 13,alin(3), art. 25, art.26, alinl, lit. (c) 
- Legea privind Codul Fiscal nr.227 / 2015, actualizat ă  în 2017, art.484; 
- Hotărârea de Guvern privind Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal 

nr. 1 / 2016, actualizat ă  în 2017, cap. vIII, art.161; 
- Art. 36 alin2 lit.c) si d) si alin.6 lit.a) din Legea 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată, cu modifîcările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor: 
-art.45, alin 1 şi art.1 15 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind adrninistra ţia publică  
local ă, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.1. Se aprob ă  Regularnentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoancle fîzice i juridice din municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prest ări 
servicii cu operatorul serviciului, prezentat în anexa nr.2 la prezenta hot ărâre, parte 
integrantă  din acesta. 
Art.2. Se aprobă  taxa spcciai ă  de sa1ulizare pentru persoane fîzice si juridice dir. 

= runicipii1 Tecuci care nu au încheiat Ecotiact de piest ări servicii cu opeiatoiulE 
serv1clui, confoi i ane ei nr pa 	nte 	tă  ci n pi ezenta hotăi âi e 

-i- 	-- 	 --- 



Art.3. Finanţ a serviciilor de salubrizare din Municipiul Tici se face din tarif, taxa 
special ă  de salubrizare si din aloca ţii bugetare. 
Art.4. Taxa special ă  de salubrizare se aplic ă  începând cu 01.01. 2018. 
Art.5. Prezenta - hotărâre va fi adusă  la îndeplinire prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesa ţi, prin grija secretarului 
municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 	 SECRETAR. 
FOTACHE VALERICA 

'e7~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 	/ 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare peutru persoanele fizice si juridice 
din municipiul Tecuci 

Relaţiile dintre operatorul serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali se 
desfăşoară  pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de 
salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatea 
administraţiei publice locale pe baza legisla ţiei în vigoare, aplicabilă  acestui serviciu. 

Taxa specială  de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din municipiul 
Tecuci, care nu au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul serviciului, este 
instituită  în scopul decontării către prestator a serviciilor de salubrizare . Veniturile 
obţinute din aceast ă  taxă  se vor utiliza integral pentru acoperirea cheltuielilor pentru 
funcţionarea serviciului de salubrizare. 

Conform art. 1, alin4), lit. k), lit.1) din Legea nr.5 1 /2006, cu modific ările si 
completările ulterioare, serviciile de utilit ăţi publice func ţionează  pe principiul 
beneficiarul p1 ătete, iar recuperarea costurilor de exploatare si de investiţie se face prin 
preţuri, tarife sau taxe,i dup ă  caz din alocaţii bugetare. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă  exclusivă, în condiţiile 
legii, în tot ceea ce prive şte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor 
de utilităţi publice, precum. In exercitarea cornpeten ţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 
serviciilor de utilităţi publice, UAT Tecuci asigur ă  cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilit ăţi publice şi adoptă  hotărâri în legătură  cu stabilirea şi aprobarea anual ă  
a taxelor pentru finan ţarea serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, în situaţiile prevăzute 
de legi speciale. 

Prin noul regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se 
urrnărete atât asigurarea func ţionalităţii serviciului de salubrizare cât si ca utilizatorul s ă  
achite costul corect al presta ţiei de serviciu. 

Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.c, art.45 pct.2 lit.c diri 

Legea 21 5  - Legea administra ţiei publice locale coroborat cu cornpeten ţele si atribuţiile ce 
le revin autorit ăţilor adrninistraţiei publice locale în sfera serviciilor de utilit ăţi publice, 
considerărn că  prezentul proiect întrunete cadrul Iegal pentru a fi dezb ătut si aprobat de 

Consiliui L()cal Tecuci 

PRJ4 R 
cĂTĂL1N CONSTAI 7\TJN LIURD1JI4E, 



ROMÂNA 
JUDEŢUL GALAŢ I 

MUNICIPIUL TECUC 
DIRECŢIA GENERAL ECONOMICĂ  

SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 
NR. 	/ 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice 
din municipiul Tecuci 

Potrivit Legii serviciului de salubrizare nr. 10 1 / 2006, rela ţiile dintre operatorii 
serviciului de salubrizare ş i utilizatorii individuali, persoanele fizice si juridice care 
locuiesc , desfă oară  activităţi pe raza administrativ teritorial ă  a municipiului Tecuci se 

- efectueaz ă  pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de 
salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de U.A.T. Tecuci. 

Finanţarea cheltuielilor de func ţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de 
salubrizare şi a cheltuielilor de investi ţii pentru realizarea infiastructurii aferente acestuia 
se face cu respectarea legisla ţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce 
priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investi ţiilor publice, a 
principiilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 5 1/2006, republicată, precum şi a 
următoarelor principii: 

a) recuperarea integral ă  de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, dup ă  caz, 
subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, 
reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

b) menţinerea echilibrului contractual. 
In acest sens, potrivit art.26, alinl, lit.c,din Legea serviciului de salubrizare nr. 

101/2006, cu modific ările si completările ulterioare, utilizatorii serviciului de salubrizare 
pot achita contravaloarea serviciului de salubrizare optând pentru una din variante: 

a) tarife, în cazul presta ţiilor de care beneficiaz ă  individual, pe bază  de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare; 

c) taxe speciale, în cazul presta ţiilor de care beneficiază  individual fără  contract. 
Potrivit art. 30 din Legea nr.273 / 2006 privind finan ţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, ale art.484 din Legea 227 / 2015 privind Codul 
fiscal cu modificările si cornpletările ulterioare consiliul local al municipiului Tecuci 
aprobă  taxele speciale. 

Incepând cu data de 17.07.2017, depozitul de deeuri rnunicipale Rarnpa Rate 
s-a închis, conforrn H.G. nr. 349 / 21.04.2005, aceste deeuri fiind transportate si 
depozitate la noul depozit autorizat -Depozitul Zonal pentrii Deeuri nepericuloase 
Muchea-,jud. Brăila, soseaua Brăila- Focani, krn79+439rn. Depozitul este arnplasat la o 
distanţă  rutieră  de cca 100 krn fa. ţă  de irunicipiu1 Tecuci. Tariful pentru transport si 
depozitare aprobat de Consiliui. Local Tecuci este de. 137,88 iei/ to f ără  T.V.A. In aceste 
condiţii costuriie pentru colectarea ,înc ărcarea, transportul si depozitarea deeuri1or 
rnunicipa sun de 233,24 lei /to fără  T.V.A. conform HL nr. 244 /31.102017. 

L alcu1are 	xei sneciale de sa1ubizie s-îu 1 t în consdea1ie Jri ăLoaree 



• indic&e rnediu de producere a deeuri1or rnenajere, conforrn Ordh - u1u1 ANRSC 
nr.1 1 1/2007,privind aprobarea caietului de sarcinicadru al serviciului de 
salubrizare a localit ăţilor - 0,83 kg / locuitor / zi; 

• tariful pentru colecTarea, înc ărcarea, transportul si depozitarea derilor -233,24 
lei/ to fără  T.V.A. 

• densitatea deeurilor municipale aprobate prin HCL - 400 kg/mc; 
• cantitatea estimativ ă  de deeuri pe un an (noiembrie 2016-noiembrie 2017)-

15164,32 to 
Cantitatea total ă  de deeuri/an produs ă  de 1 persoană  estimativă  
0,83 kg/zi x 365 zile = 302,95 kg/an = 0,303 to/an 
Cantitatea lunară  deeuri produs ă  de 1 persoană  / lună  
0,303 to/an: 12 luni = 0,02525 to/ lun ă  
Contravaloarea presta ţiei: 
0,02525 to/ lună  x 277,56 lei/ to cu TVA= 7 lei/lună/persoană  
Cantitatea total ă  estimativă  produsă  de persoanele fizice Tecuci pe un an: 
0,303 to/an x 38556 persoane = 11670,32 to/an 
Cantitatea total ă  estimativă  produsă  de persoane juridice pe an 
15164,32 to/an - 11670,32 to/ an= 3494 to/an 
Costurile totale estimative pentru presta ţia de serviciu salubrizare persoane juridice 
3494 to/an x 277,56 lei / to = 969795 lei/ an 

Pentru acoperirea sumei se propune urin ătoarea schemă  de taxe: 
• pers oane j uridice O angajaţi -10 lei / societate/lună  

1750 societăţi x 10 lei/ soc. X 12 luni = 210.000 lei/ an 
• persoane juridice cu cel pu ţin un angajat - 1 7 lei/lun ă/ angajat 

Nr. salariati Nr.pers.jurid. Nr.total 
salariati 

1 412 412 
2 213 426 
3 151 453 
4 80 320 
5 55 275 
6 41 246 
7 24 168 
8 23 184 
9 16 144 
10 12 1 	120 
11 10 110 
12 15 180 
13 2 26 
14 6 84 
15  5 75 
16  8 128  - 

17 4 68 - 

18 4 72 

20 
f__ 

 5 100 ___ 



3724 angajaţi x 17 lei/angajat x 12 hijil 759.696 lei 

Având în vedere cele de rnai sus propunern instituirea si stabilirea taxei speciale de 

salubrizare datorat ă  de persoanele fzice si juridice, care nu au încheiat contract de prest ări 

servicii salubrizare cu operatorul serviciului Soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL, 

conforrn Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizarepentru persoanele fizice si 
juridice, atasat la anexa nr 2, la prezentul proiect si parte integrant ă  din acesta, astfel: 

- pentru persoanele fizice - 7 lei/ lun ă  / persoană  

- persoanele juridice iără  salariaţi - 10 lei/ lună/ punct de lucru 

- persoane juridice cu cel pu ţin un salariat - 1 7 lei/angaj at/lun ă  

Direcţia General Economic ă 
	

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Ionică  Dascălu 
	 Disti Chi ţu 

i 



Anexa nr. 1 

La HCL nr. 

Taxa specială  de salubrizare 
Începâud cu data de 01.01.2018 

Valabilă  pentru persoanele fizice s i juridice care nu au încheiat contract prest ări serviciu 

salubrizare cu operatorul soc. Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL 

Valoarea taxei de salubrizare Valoarea taxei de habitat cu destina ţia de salubrizare pentru 

pentru persoane fizice persoane juridice 

Fără salariaţi Cu cel puţin un angajat 

Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare propusă  Valoare 

propusă  aprobată  propusă  aprobată  aprobată  

7 Lei / 7 Lei / 10 Lei / 10 Lei / 17 Lei / 17 lei/ 

persoană/!ună  persoană/lună  punct de punct de angajat/lună  angajat/lun ă  
lucru/lună  lucru/lună  

D.G.E. 	 S.M.S.P. 

Ionică  Dascălu 
	

Daniel Cristi Chitu 

C~x~ 
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ROMÂNJA 	 Anexa nr. 	Ia 
JUDEŢUL GALAŢI 	 Hotărârea nr. 

CONSILIUL LOCAL ALMUNICIPIULUI TECUCI 	 din  

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU 
PERSOANE FIZICE 5! JURIDICE 

I. 	Reglementări generale 

Art.1 (1)Prestarea serviciului de salubrizare se face în conformitate cu contractul de prest ări 
servicii salubrizare încheiat de utilizator, persoan ă  fizică  sau persoană  juridică, cu operatorul serviciului 
de salubrizare de pe raza municipiului Tecuci. 

(2) In cazul în care până  la 31 martie 2018 utilizatorii nu au încheiat contract pentru prestarea 
activităţii serviciului de salubrizare acetia pot opta pentru varianta achit ării prestaţiei prin taxa special ă  
de salubrizare. 

Art.2 Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227120 1 5 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozi ţiile art.30 din Legea rir.27312003, privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale aprob ă  taxe speciale 
pentru func ţionarea serviciilor publice, create în interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale si aprobând regulamente de stabilire a modului de organizare si funcţionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Art.3 Se instituie taxa de salubrizare cu destina ţia salubrizare, pentru urm ătoarele activit ăţi: 
precolectarea, colectarea si transportul deeuri1or municipale, inclusiv ale deeuri1or toxice 
periculoase din deeuri menajere, cu excep ţia celor cu regim special; 
depozitarea controlat ă  a deeuri1or municipale; 

Art.4 (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabi1ete anual si se aprobă  de Consiliul 
Local al Municipiului Tecuci. 

Art.5 (1) Potrivit prevederilor art.26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localit ăţilor 
m. 1 O 1/2006, republicat ă, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurarea finan ţării 
activităţilor serviciului de salubrizare menţionate la pct.3, utilizatorii achit ă  contravaloarea serviciului de 
salubrizare prin: 

a)tarife, în cazul presta ţiilor de care beneficiază  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, 

c)taxe speciale, în cazul presta ţiilor de care beneficiaz ă  individual fară  contract. 

(2)Taxa special ă  de salubrizare se p1 ătete de către to ţi cei care produc deeuri menajere si 
nernenajere si care locuiesc sau care desîaoar ă  activităţi pe raza municipiului Tecuci. 

(3) Data de aplicare a taxei speciale de salubrizare este 01.01.2018. 

Art.6 Municipiul Tecuci, prin Serviciul de Monitorizare, împreun ă  cu operatorul cle salubritate, 
au obligaţia să  ţină  la zi eviden ţa tuturor utilizat()rilor (persoane fizice si juridice)cu si fară  contracte de 
salubrizare. 

]Li. 	PERSOANE JURIDICE 



Art.7 (1) Utilizatorii persoane juridice vor încheia contract pentru prestarea activit ăţilor 
serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza Municipiului Tecuci si achită  
contravaloarea serviciului de salubrizare pe baz ă cle tarif, tinând cont de rnetrii cubi de deeuri colectate 
i provenite din activitatea comercial ă  specifică  fiecărui agent economic. 

(2) Pentru orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, au obliga ţia 
să  încheie acte adi ţionale, în termen de 30 de zile. 

(3) In categoria utilizatori persoane juridice care pot încheia contract de salubrizare se cuprind 
to ţi agentii economici care au sediul principal sau puncte de lucru în municipiul Tecuci, inclusiv 
persoanele care desf ă oară  activităţi pe baza liberei ini ţiative la nivelul cabinetelor medicale, de 
avocatură, notariale, de expertiz ă  contabilă, de expertiză  telinică, de consultanţă  fiscal ă, de contabil 
autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectur ă, de executare judec ătorească , 
cele autorizate s ă  execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografie sau 
alte profesii asemănătoare desfaurate în mod autonom, în condi ţiile legii. 

Art.8 Persoanele juridice care au sediul social în imobile cu destina ţie mixtă  (locuinţă  si sediu 
social) nu datorează  taxa de salubrizare în condi ţiile în care se depun documente justificative din care s ă  
rezulte că  nicio cheltuială  aferentă  spaţiului de locuit nu este dedus ă  ca si cheltuială  în numele si pentru 
societate. 

Art.9 (1)Utilizatorii persoanejuridice care de ţin autorizaţii de func ţionare, dar care nu desfă oară  
nicio activitate economic ă, au activitatea suspendat ă  iar ulterior nu i-au reluat activitatea, nu datoreaz ă  
taxa de salubrizare pentru perioada suspend ării activităţii, respectiv perioada pentru care fac dovada c ă  
nu desfaoară  activitate economică, în baza declara ţiei de impunere, la care anexeaz ă  certificatul 
constatator emis de c ătre Oficiul Registrului Comer ţului, sau a situaţiilor financiare anuale din care s ă  
rezulte că  nu desfăsoară  activitate. 

(2) Utilizatorii persoane juridice, afia ţi în procedură  de insolvenţă, pentru care s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a falimentului si dizolvare, conform unei hot ărâri pronunţate în dosarul 
cauzei, începând cu data pronun ţării sentinţei sau a Rezoluţiei ONRC, nu datoreaz ă  taxa de salubrizare. 

Art.lO Taxa special ă  de salubrizare va fi sc ăzută  din evidenţa organului fiscal în cazul 
utilizatorilor persoane juridice radia ţi din Registrul Comer ţului sau din registrele în care au fost 
înregistraţi. 

111. PERSOANE FIZICE 

Art.1 1 (1) Utilizatorii persoane fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci care vor incheia 
contract pentru prestarea activit ăţilor serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului, vor achita 
contravaloarea presta ţiei serviciului în condiţiile stabilite prin contract. 

Iv. PROCEDURA DE ÎNCASARE si STABILIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE 

Art.12 (1)Utilizalorii persoanejuridice, care nu au încheiat cornract de salubrizare cu operatorul 
de salubritate pân ă  la terrnenul stabilit, li se instituie tax.a s]3ecial ă  de salubrizare. 

(2) Taxa specia ă  de salubrizare pentru persoane juridic.e, se stabiie.te pe baza Declaratici 
accstoraîn func ţ ie de număiul de saiariaţ i care au contract individual de munc ă, si nurnărul de puncte de 
lucru în care îi destă oară  ac.tivitatea agentul economic, ori din oficiu, în cazu1 nedepunerii declara ţiei, 
de catre Biroui U]ES-PJ. 

(3) Valoarca taxei de salubrizare, pentru iecarc saluiat al agcntuiui ecOnomie, estc de 17 
iei/].un ă . 

E: 



(4) Agentul economic care nu are salaria ţi, datorează  o taxă  în valoare de 10 lei/lun ă/ punct de 
lucru. 

Art.13 (1)Persoanelor fizice care locuiesc pe raza rnunicipiului Tecuci si care nu au încheiat 
contract de salubrizare cu operatorul de salubritate , li se instituie taxa special ă  de salubrizare si sunt 
obligate la plata acesteia. 

(2) Biroul UIES-PF va stabili taxa de salubrizare pe baza Declara ţiei contribuabilului, ori din 
oficiu în cazul nedepunerii declara ţiei, in functie de numarul de persoane din fiecare farnilie, pentru 
fiecare irnobil care este locuit, folosit sau inchiriat 

(3) In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de habitat cu destina ţia de salubrizare 
datorată  de persoanele fizice, se vor lua în calcul toate persoanele din unitatea locativ ă, în baza 
informaţiilor furnizate de Biroul Agricol din cadrul Municipiului Tecuci. 

(4)Valoarea taxei de salubrizare, este de 7 lei/luna, de persoana. 
(5) In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaz ă  cu documente de tipul viz ă  fiotant, acte 

de detaare, încorporare, declara ţie pe proprie răspundere autentificat ă  Ia notariat, ori alte documente 
justificative, din care s ă  rezulte că  nu locuiesc la adresa de domiciliu si perioada lipsei de la adresa de 

. domiciliu, nu datorează  taxa de salubrizare pentru perioada de valabilitate a documentelor prezentate. 
(6) Recalcularea taxei de salubrizare va opera cu data de intai a lunii urmatoare depunerii 

documentelorjustificative si este valabila pana la data de 3 1 decembrie a anului respectiv. 

V. SCUTIRI, FACILITĂŢI FISCALE 

Art.14 (1) Sunt scutite la plata taxei de salubrizare: 
- Persoanele fizice cu handicap grav si accentuat; 
- Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de r ăzboi; 
- 

	

	Persoanele fizice prev ăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu modific ările 
şi completările ulterioare; 

- Prirnaria Municipiului Tecuci; 
(2) In alte cazuri neprevăzute, acestea vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii 

Publice din cadrul Municipiului Tecuci, care va propune Primarului municipiului Tecuci 
aprobarea sau respingerea cererii dup ă  caz prin emiterea unei Dispozi ţii. 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

Art.15 (1) Taxa specială  de salubrizare se datoreaz ă  pentru întreg anul fiscal si are termene de 
plată  scadente Ia 31 martie şi 30 septembrie. 

(2) Taxa specială  de salubrizare se achita în contul Municipului Tecuci 
nr.RO38TREZ30721150250XXXXX deschis 1a Trezoreria Municipiului Tecuci. Codul de îriregistrare 
fiscală  al Municipiului Tecuci este 4269312. 

(3) Taxa specială  de salubrizare se poate achita si la caseriile Prim ăriei Municipiului Tecuci. 

Art.16 Sumele încasate din îaxa de salubrizare se constituie venit la bugetul local a1 
Municipiului Tecuci. Aceste sume vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de între ţinere si 
func.ţionare a serviciului public de salubrizare si vor fi decontate lunar operatoruiui de sa1ubritate. 

Art.17 Decontarea c ătre operatoru]. dc salubritate a presta ţiilor cfectuate de c ătre acesta la 
uti]izatorii identifica ţi, care nu au încheiat contract de saluhrizare, se reaiizeaz ă  lunar pc baza facturii, 
Situaţiei de Iucrări înso ţ ită  de Nota justiiicativă  cmisă  de către operator, si vizat de 
Cornpartimentul Monitorizare Servicii Publice clin cad -u1 Municipiului Tecuci. 



Art.18 Prevederile prezentului regulament nu sunt aplicabile în situa ţia în care contractul de 
prestări servicii de salubrizare este denun ţat/reziliat de c ătre părţi din diferite cauze, recuperarea sumelor 
rezultate din executarea contractului efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul 
prezentului Regulament fiind i acela de a crete num ărul utilizatorilor persoane fizice si juridice care 
încheie contract de salubrizare. 

Art.19 Operatorul serviciului de salubrizare are obliga ţia să  identifice utilizatorii care 
beneficiază  de prestarea serviciului de salubrizare far ă  contract, în condi ţiile legii. 

Art.20 (1) După  identificarea utilizatorilor care beneficiaz ă  de prestarea serviciului de 
salublizare fară  contract, operatorul serviciului de salubrizare transmite o notificare c ătre acetia. 

(2) Notificarea se comunic ă  direct utilizatorului, dacă  se asigură  primirea sub semn ătură  a actului 
respectiv sau prin po ştă, cu scrisoare recomandat ă  cu confirmare de primire. 

(3) Notificarea trebuie s ă  cuprindă : 
- data, ora si locul la care utilizatorul are obliga ţia să  se prezinte să  încheie contractul de prestare 

a serviciului de salubrizare; 
- baza legală  a solicitării; 
- scopul solicitării-încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
- documentele pe care utilizatorul este obligat s ă  le prezinte; 
- nume si semnătură  olografă  a persoanelor împuternicite de operatorul de salubritate, pe care se 

întemeiază  notificarea, precum si stampila emitentului. 
(4) Până  la 3 1 martie 20 1 8 vor fi identifica ţi si se vor încheia contracte pentru prestarea activit ăţii 

serviciului de salubrizare cu to ţi utilizatorii persoane juridice de pe raza Municipiului Tecuci care nu au 
încheiat contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare, prevederile art. 1 2- 1 3 încetându-i 
aplicabilitatea în condi ţiile prezentului regulament. 



ANEXA 
la Regulament 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECtICI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 

TeI. Central ă : 0372-3641 1 1 MUNICIPIUL TECUCI 	
e-mail: registraturamunicipiuIteeuci.ro 

P R I M A R 	WEB: www.municipiultecuci.ro  
Telefoii SECRETARIA T: 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

Declaraţie 
privind taxa specială  de habitat cu destina ţia salubrizare pentru persoane fizice 

Subsemnatul(a)______________________________________________________ 
CNP , domiciliat (ă) în localitatea  
str, 	nr. 	bl. 	sc. 	ap._______ 
judeţ  	proprietar al imobilului (membru de familie) situat în Tecuci, 
str.  nr .  bl.  sc. ap._________ 
cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privitoare la declara ţiile nesincere date în fa ţa 
autorităţilor de stat si publice, declar pe propria răspundere, că  în imobilul mai sus menţionat locuiesc 

persoane si că  deţinlnu deţin alte propriet ăţi2  în Tecuci. 
Totalul de 	persoane men ţionate mai sus este compus din: 

Număr membri de familie/ CNP/ Numele si prenumele  

Număr chiriai/ CNP/ Numele si prenumele  

Alte persoane/ CNP/ Nurnele si prenumele  

Tecuci, 	 Semnătura, 
Data 

va nrcroIna acfli il dc persoaoe car locuic L cdesc deciaut 
115olllru frecare proprelatu se Na cornplela a declaraie 



ANEXA NR.2 
la Regularnent 

ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECUCI, str. I Decenibrie 1918, nr. 66, 

MUNICIPIUL TECUCI 	
Tel. Central ă : 0372-364111 

e-mail: registratura(mumcipiu1tecuci.ro 
P R I M A R 	L3_] 	WEB: www.municipiultecuci.ro  

Telefoiz SECRETARIA T: 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

Declaraţie 
privind taxa specială  de habitat cu destina ţia salubrizare pentru persoane juridice 

Date de identificare a societ ăţii 

cUI. 

Denumire 	 sediu 

judeţ 	 Localitate 	 str. 

nr. 	 , bl. _______ ap. 	cod pota1 

sector 

Având punct de lucru înjude ţul Galaţi, municipiul Tecuci 

Forma de dobândire (proprietate, închiriere, concesiune, administrare, folosin ţă, aite modalit ăţi) 

Cont bancar 

Banca 

Nr. 
crt 

Adresa punctului de lucru sau loca ţie în care se desfă oară  
activităti economice 

Destinaţia2  
Nereziden ţialăiMixtă/Agricol ă! 

Altă_destinaţ ie  

Nr. 
salariati 

Director, 	 Contabil, 

Data, 

Se aricxcaz ă  copJi ale docurnertelor, certifcate de conforrnJtatc cu originalul, coulbrm art64 alin.(5) din Ecgea nr.207/2015 prnind Codul dc procedur ă  
fJscal ă , cu inodific ărilc si cornple.tările ultcrioare. 	 - 

dctaliază  conforrn activi ţălii desfasurate si obiectului dc activitale autorizat de fcJionare 

1 	lui 



ANEXA 3 
la Regulanent 

ROMANIA 
JIJDEŢUL GALAŢI 	 805300 TECUCI, sti. 1 Deceinbrie 1918, nr. 66, 

MUNICIPIUL TECUCI 	
Tel. Central ă : 0372-36411 

e-mail: registratura(municîpîu1tecnci.ro 
P R I M A R 	 WEB: www.municipiultecuci.ro  

Telefoii SECRETARIA T: 03 72-3641 77; FAX:0236-816054 

Declaraţie 
pe propria răspundere 

Subsemnatul (a 

CNP 	 , domiciliat (ă) în localitatea  

str, 	nr. 	bl. 	sc. 	ap._______ 

judeţ  	proprietar al imobilului (membru de familie) situat în Tecuci, 

str.  nr .  bl. — sc. ap._________ 

cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privitoare la declara ţiile nesincere date în fa ţa 

autorităţilor de stat si publice, declar pe propria r ăspundere, că  nu am încheia contract de prest ări servicii 

salubrizare cu operatorul Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL si voi achita taxa special ă  de 

salubrizare pe anul  

Tecuci, 	 Semnătura, 

Data 

Fi 



ROMANIA 
JUEŢUL GA1AŢI 	... 

%/ J T 	 . 	
805300 TECUCI, str. 1 Decernbre 1918, nr. 66, 

1V1 	 Tel. Centraiă : 0236-820561 0236-820562 

PRIMAR 

Nr. 	4o 	din24.11.2017 

APROB, 
PRIMAR, 

Cătălin Constantin Hurdubae 

REFERAT 

Cu privire la: instituirea taei speciale de salubrizare 

Document emis de: Serviciul Monitorizare Servicii Publice 

În vederea promovării în sedinta de Consiliu Local a Municipiului Tecuci 

proiectul de hotărâre privind noua taxă  specială  de salubrizare, în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin 1 din Legea 52 /2003 privind transparen ţa decizională  în 

administraţia publică, acesta trebuie supus dezbaterii publice. Durata minim ă  a procedurii 

18 zile calendaristice. 

Întrucât prin proiectul de hot ărâre s-a propus ca noua tax ă  să  fie instituită  de la 

01.01.2018, vă  rugăm analizaţi si dispuneţi demararea procedurilor legale prin serviciul de 

specialitate în vederea efectu ării dezbaterii publice astfel încât proiectul privind noua tax ă  

specială  de salubrizare s ă  poată  fi promovat în sedinta de Consiliu Local din luna decernbrie 

2017. 

Serviciul Monitorizare Servicii Pubiice 

D7ti1iitu 


