
R OMANIA 
JUDETUL GALA TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROJECT DE HO TARARE 

NR. 	/ 

Privind:. aprobarea Requ/amentului privind instituirea taxei speciale de sa/ubrizare pentru 
persoanele fizice si luridice din Municipiul Tecuci care refuza sa incheie contract de 

prestari servicii cu opera torul seiviciului de salubrizare. 

Initiator. Cata/in Constantin Hurdubae , Primarul Municipiu/ui Tecuci, jud. Galati; 
Numãr de Inregistrare qi data depunerii proiectului: / 
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, judeul Galati, Intrunit In edinã______________ In 

data de  
Având In vedere: 

- expunerea de motive a iniiatorului, Inregistratä sub nr. I 

- raportul de specialitate Intocmit de Serviciul Monitorizare Seivicii Pub/ice, Inregistrat 
sub nr. 	/ 

- raportul/rapoarte/e de avizare al/ale comisiei /comisiior de specia/itate 
nr.________ 

- minuta dezbaterll pub/ice privind taxa speciala de salubrizare nr./ 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 

- art. 20, art. 21, /it. i din Legea cadru a descentra/izarii nr. 19512006, actua/izata; 

- art. 1, a/in. 4, lit. k, lit. I, art. 8, aIm. 3, lit. j, art. 40.-(1), art. 43, alin.2 din Legea 
nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, repub/icata cu 
modificari/e si comp/etari/e u/terioare; 

- art. 183, aIm. 1, a/in. 2 din Legea privind Codul de procedura fiscala nr. 20712015, 
actualizat; 

- art. 13, a/in. 3,art. 24, alin.6, art. 25, art. 26, a/in. 1, lit.c, art. 30, aIm. 3, a/in. 6 din 
Legea se,viciului de salubrizare a /oca/itatilor nr. 10112006, cu modificarile si 
completari/e ulterioare; 

- art. 17, alin I din Legea 21112011 privind regimul deseurilor modificata si comp/etata 
prin OUG. 74117.07.2018; 

- art. 30 din Legea 27312003 privind finantele publice locale, actualizata; 
- art. 484, a/in. 2, art. 485, aIm. i din Legea privind Codul Fiscal nr. 22712015, 

actua/izata 2018; 

- art. 36, aIm. (2), /it. a), c) si d), aIm. (6), lit, a, pct. 14 si art. 128, a/in. (3) din /egea 
21512001 privind administratia publica locala, republicata cu modificari/e si 
completarile ulterioare; 

In baza prevederior: 
-Decizia C.C.R. nr. 38412018 pub/icata in Monitorul Of/cia! a! Romaniei nr. 702113.08.2018; 
-art.45, a/in (2), qi art. 115 aIm. 1, /it.b) din Legea 21512001 privind administraia pub/icâ 
/oca/ã, republicatã, cu modificärile i completãri/e ulterioare; 

HO TA RA TE: 

Art. I. Se aproba Regulamentul privind instituirea taxei speciale de sa/ubrizare pentru 
persoane fizice sijuridice din Municipiu/ Tecuci care refuza sa incheie contract de prestari 

servicii cu opera torul se,viciului de sa/ubritate, conform anexei nr. I ía prezenta hotarare, 
parte integranta din aceasta. 



Art.2. Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din 
Municipiul Tecuci care refuza sa incheie contract de prestari servicii cu opera torul 
serviciului de salubritate, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Finantarea servicilor de salubrizare din Municipiul Tecuci se face din tarif, taxa 
speciala de salubrizare si din alocatii bugetare. 

Art.4. Taxa speciala de salubrizare se aplica pentru anul fiscal 2019. 
Art.5. Once prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga. 
Art.6. Prezenta hotarare va fi adusa la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci; 
Art.7. Prezenta hota rare va fi adusa la cunoqtinfa celor interesati prin grija secretarului 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 	 SECRETAR. 



ROMANIA 
JUDETUL GALA TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

NR. 

Privind: aprobarea Requlamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuza sa inch eie contract de 

prestari servicii cu operatorul serviciului de salubrizare.  

Relatiile dintre operatorul serviciului de salubrizare Si utilizatorii individuali se 
desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului 
serviciului de salubrizare si ale contractului-cadru de pre Stare a serviciului, 
adoptate de autoritatea administratiei pub/ice locale pe baza legislatiei in vigoare, 

aplicabila acestui serviciu. 
Conform art. 1, alin.4), lit. k), lit.1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile Si 

completarile ulterioare, serviciile de utilitati pub/ice functioneaza pe principiul 
beneficiarul plateste, iar recuperarea costurilor de exploatare Si de investitie se 
face prin preturi, tarife sau taxe Si dupa caz din alocatii bugetare. 

Autoritatile administratiei pub/ice locale au competenta exclusiva, in conditiile 
legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea 
serviciilor de utilitati publice. In exercitarea competentelor Si atributiilor ce le 
revin in sfera serviciilor de utilitati publice, UAT Tecuci asigura cadrul 
necesar pentru fumizarea serviciilor de utilitati pub/ice Si adopta hotarari in legatura 
cu stabilirea Si aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare 
de utilitati pub/ice, in situatiile prevazute de legi speciale. 

Taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice Si juridice din Municipiul 
Tecuci, care refuza sa incheie contract de prestari servicii cu operatorul serviciului de 
salubritate se colecteaza lunar intr-un cont special al Municipiului Tecuci Si se vireaza, 
pana pe data de 25 a lunii urmatoare, in contul operatorului. 

Prin prezentul Regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se 

urmareste cresterea numarului de utilizatori care incheie contract cu operatorul. 
Pentru realizarea acestui obiectiv este absolut necesar ca nivelul taxei/unitatea de 
masura sa fie mai mare decal tariful aplicabil In cazul prestatillor pe /laza de 
contract de salubrizare. Deasemeni se urmareste aplicarea prevederilor OUG 

74/17.07.2018 privind implementarea instrumentului economic „ plateste pentru cat 

arunci" incepand cu data de 01.01.2019. 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara Si oportuna promo varea 

proiectului de hotarare. 
PRIMAR 



ROMANIA 

JUDETUL GALA TI 
MUNICIPIUL TECUCI 

SER VICIUL MONITORIZARE SER VIGIl PUBLICE 

RAPOR T DE SPECIALITA TE 

NR. 	/ 

Privind :aprobareaRequlamentului privindinstituireataxeispecialedesalubrizarepentru 
persoanelefizicesijuridice din MunicipiulTecuci care refuzasaincheie contract de 
prestariseiviciicuoperatorul serviciului desalubrizare. 

Potrivit Legii se,viciului de salubrizare nr. 10112006, relatiile dintre operatorul 

serviciului de salubrizare si utillzatorii individuali persoanele fizice sijuridice care 

Iocuiesc, desfasoara activitati pe raza administrativ teritoriala a municipiului 

Tecuci se efectueaza pe baze contra ctuale, cu respectarea prevederior 
regulamentului serviciului de salubrizare si ale contra ctului-cadru de pre stare a 

serviciului, adoptate de U.A. T. Tecuci. 

Finantarea cheltuielilor de functionare, reabilitare si dezvoltare a se,viciului de 

salubrizare si a cheltuielilor de investitii pentru realizarea infrastructurii aferente 

acestuia se face cu respectarea Iegislatiei in vigoare privind finantele publice 

locale, in ceea ce priveste initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea 

investitiilor publice, a principiilor prevazute la art. 43 aIm. (2) din Legea nr. 

5112006, republicata, precum si a urmatoarelor principii: 
a) recuperarea integrala de catre operator, prin tarife, taxe speciale sau, 

dupa caz, sub ventll de la bugetul local, a costurilor de operare si a investitiilor 
pentru infllntarea, reabilltarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

b) mentinerea echilibrului contractual. 

In acest sens, potrivit art. 26, alin 1, lit. c, din Legea se,viciului de salubrizare 
nr. 10112006, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii serviciului de 
salubrizare pot achita contra valoarea serviciului de salubrizare optand pentru una 
din variante: 

a) tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de 

contract de prestare a serviciului de salubrizare; 
c) taxe speciale, in cazul prestatii!or de care beneficiaza individual fara 

contract. 
Potrivit art. 30 din Legea nr. 273 12006 privind fmnantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale art. 484 din Legea nr. 22712015 
privind Codul fiscal cu modificarile si cornpletarile ulterioare Consiliul Local al 
municipiului Tecuci aproba taxele speciale. 

Prin prezentul Regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se 
urmareste cre.terea numàrului de utiizatori care Incheie contract cu operatorul. 
Pentru realizarea acestui obiectiv este absolut necesar ca nivelul taxeilunitatea de 
màsurä sá fie mai mare decât tariful aplicabil In cazul prestaiiIor pe bazà de 
contract de salubrizare. 



Deasemeni prin acest regulament se urmareste aplicarea prevederilor DUG 
74117.07.2018 privind implementarea instrumentului economic ,, plateste pentru cat 
arunci" incepand cu data de 01.01.2019. Astfel, DUG 74117.07.2018 aduce o serie de 

modificari qi completari unor acte normative din domeniul salubritatii Si anume: Leg/i nr. 
21112011 privind regimul deeurilor, Legii nr. 24912015 privind modalitatea do gestionare 
a ambalajelor i a deeurior de amba/aje §4 Ordonanei de urgena a Guvernului nr. 
19612005 privind Fondul pentru mediu. Potrivit art. 17, aIm. I din Legea 21112011, 

modificat prin ordonanta sus mentionata sunt stabilite o serie de obligatii pentru Autoritatile 
administratiei pub/ice locale si pentru operatorul se,viciului public de salubrizare: 
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurie municipale; 

- sa atinga, pana la data de 31.12.2020, un n/yel do pregatire pentru reuti/izare si reciclare 
de minimum 50% din masa tota/a generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, 
plastic, si st/cia pro venind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alto surse, in masura 
in care aceste fluxuri de deseuri sunt sim/lare deseurior care provin din gospodarii; 
- sa includa in Caietul de sarcini si Contra ctui de de/egare a gestiunii serviciului de 
salubrizare tarife distincte pentru: hartie, metal, plastic, sticla si pentru restul deseurior 
menajere; 
- sa stabileasca si sa includa in Caietul de sarcini, Contra ctul de delegare a gestiunll 
se,viciului de salubrizare si Regulamentul serviciului de salubrizare, indicatori do 
performanta prevazuti de Anexa nr. 7 la Legea nr. 21112011 privind regimul deseurilor, 
precum si penalitati pentru nerealizarea br; 
- sa impiementeze incepand cu data de 01.0 1.2019 instrumentul economic ,,plateste 
pentru cat arunci" bazat pe cel putin unu/ din urmatoarele elemente: volum, frecventa, 
greutate, Saci de co/ectare personalizati; 
- sa stabi/easca sanctiuni pentru beneficiarul seiviciu/ui care nu separa corespunzator cole 
doua fractll (umed si uscat); 
- sa inc/uda incepand Cu data de 01.01.2019 in tarifebe distincte  contributia pentru 
economia circulara" in valoare do 30 leilto; 
- sa stabileasca in sarcina operatorului de salubrizare suportarea c.e.c. pentru 
cantitatile de deseuri municipal destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile 
corespunzatoare indicator/br de performanta pro vazuti in contract; 
Avand in vedere ca pentru anul 2019, operatorul se,viciului de sabubritate estimeaza un 
tar/f do 12,03 leilpersoanalluna, estimare care a luat in considerare: 

- prevoderile legislative cc urmeaza a fi apro bate privind cresterea diferentiata a 

sabar!uiui minim incepand cu data do 01.01.2019; 
- introducerea in tariful do depozitare a contributiei pentru economia circulara in 

suma do 30 bei/tona, prevazuta do DUG 74117.07.2018; 
- investitille ce urmeaza a fi efectuate do operator, 

so propune instituirea unei taxe specia/e do salubritate pentru persoane/e fizice sijuridice 
care refuza sa incheie contract do pro star! do sevicii cu operatorul se,viciului do 
sa/ubritate, incepand cu data de 01.01.2019, conform Anexe! nr. 2 Ia prezenta hotarare: 

- pentru persoane fizice - 15 Iei/luna/persoana; 

- persoanele juridice fara salariati - 20 Iei/iuna; 
- persoane juridico cu cel put/n un salariat —25 lei/luna/salariat. 



Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca proiectul de hotarare 

indeplineste conditiile de legalitate, fapt pentru care il supunem spre aprobarea Consiliului 
local, in forma initiala. 

Directia Generahl Econornica 	Serviciul Monitorizare Servicii Publice 



ROMANIA 	 Anexa nr. 	la 
JUDETUL GALATI 	 Hotärãrea nr. - 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 	 din 

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU 
PERSOANE MICE SI JURIDICE CARE REFUZA SA INCHEIE CONTRACT DE PRESTARI 

SERVICII CU OPERATORUL DE SALUBRIZARE 

I. 	ReglementAri generale 

Art.! (1) Incepând cu anul 2019, toti utilizatorii serviciului public de salubrizare(persoane fizice 
i juridice) vor Incheia contracte de prestAri servicii cu operatorul de salubrizare local. 

(2) In conditiile In care utilizatorii serviciului de salubrizare refuzä sA Incheie contract de prestäri 
servicii cu operatorul de salubrizare, In baza prevederilor art. 26, coroborat cu art. 30 alin 3 din Legea 
nr. 101/2006 privind salubrizarea localitAtilor cu modificArile si completArile ulterioare, se instituie taxa 
de salubrizare. 

Art.2 Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificArile si completarile ulterioare, coroborate cu dispoziiile art.30 din Legea nr.273/2003, privind 
finantele publice locale, cu modificArile si completärile ulterioare, Consiliile locale aprobA taxe speciale 
pentru funclionarea  serviciilor publice, create in interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale si aprobând regulamente de stabilire a modului de organizare si functionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Art.3 Se instituie taxa de salubrizare cu destinatia salubrizare, pentru urmatoarele activitAti: 
precolectarea, colectarea si transportul deeurilor municipale, iñclusiv ale deeurilor toxice 
periculoase din deeuri menaj ere, cu exceptia  celor cu regim special; 
sortarea deeurilor municipale; 
depozitarea controlatA a deeurilor municipale; 

Art.4 (1 )Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeazA In conditiile Legii nr.5 1/2006, prin 
gestiune delegata operatorilor autorizati, de cAtre Consiliul Local. 

(2)Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aprobA de Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, 
si se achitä de utilizatori, atât In cazul prestaii1or efectuate In beneficiul Intregii comunitati locale, cat si 
In cazul prestaiilor de care se beneficiazä individual. 

(3)Taxa specialA de salubrizare se stabilete prin hotArârea Consiliu!ui Local Tecuci. 

Art.5 (1) Potrivit prevederilor art.26 alin.(l) din Legea serviciului de salubrizare a localitAtilor 
nr. 101/2006, republicatA, cu modificArile si completarile u!terioare, pentru asigurarea finantàrii 
serviciului de salubrizare, utilizatorii achità contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, In cazul prestaii1or de care beneficiazA individual, pe bazA de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, 

b) taxe speciale, In cazul prestaiilor de care beneficiazA individual fa-rd contract. 

(2)Taxa specialA de salubrizare se p1Atete de cAtre toti cei care produc deeuri menaj ere si 
nemenajere i care locuiesc sau care desffioarä activitAti pe raza municipiului Tecuci, care refuzA sA 
incheie contract de prestAri servicii cu operatorul de salubritate local. 

(3) Data de aplicare a taxei speciale de salubrizare este 01.01.2019, In conditiile refuzului 
utilizatoru!ui de a Incheia contract de prestAri servicii cu operatorul de salubrizare local. 



Art.6 Operatorul local de salubrizare are obligaia sa tina la zi evidenta tuturor utilizatorilor 
(persoane fizice si juridice)cu si farä contracte de salubrizare si comunica lunar, Serviciului 
Monitorizare Servicii Publice situatia respectivä. 

Art.7. (1) Conform prevederilor art. . 41. - (1) din Legea nr.51/2006 cu modificärile si 
completärile ulterioare, au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, directi on 
indireci, ai serviciilor de utilitäti publice: 
a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari; 
b) operatorii economici; 
c) institutiile publice. 
(2) Conform prevederilor art. 24 alin 6 din Legea nr. 101/2006 cu modificriie si completarile 
ulterioare, membrii comunitätilor locale, persoane fizice sau juridice, au, in calitatea br de utilizatori 
directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmätoareie oblig4ii: 

a) sä respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) sa achite oblig4iile de platä, In conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de 
salubrizare; 
c) sa asigure accesul utilajebor de colectare a deeurilor la punctele de colectare §i al utilajelor de 
interventie pentru stingerea incendiilor; 
d) sa asigure precolectarea separatä, In recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct 
inscripionate §i amplasate in spaii special amenaj ate, a deeurilor pe care be-au generat in propria 
gospodàrie sau ca urmare a activitätilor lucrative pe care le desffioara; 
e) sa aplice mäsuri privind deratizarea §i dezinsectia, stabilite de autoritatea localà §i de directia de 
sänàtate publicã teritoriala; 
f alte obiigaii preväzute In Legea nr. 51/2006, republicatä, care fac referire la serviciul de salubrizare. 

(3) Utiiizatorii au, In principal, urmätoarele drepturi: 

a) sä utilizeze, liber §i nediscriminatoriu, serviciul public de salubrizare , In conditiile contractului de 
prestare; 

b)sã solicite i sä primeascà, In condiiile legii §i ale contractelor de prestare, despagubiri sau 
compensaii pentru daunele provocate br de cätre operatori prin nerespectarea ob1igaiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ §i cantitativ, parametribor tehiiici stabiliti prin 
contract sau prevãzui de reglementarile legale In vigoare; 
c) sä sesizeze autoritätilor administraiei publice locale competente once deficiene constatate In sfera 
serviciului de salubrizare §i sa facä propuneri vizând Inläturarea acestora, imbunätäirea activitatii §i 
creterea calitatii serviciilor; 
d) sa renune, in conditiiie legii, la serviciiie contractate; 
e) sä se asocieze In organizaii neguvernamentale pentru apärarea, promovarea §i susinerea interesebor 
proprii; 
1) sa primeascä §i sä utibizeze informatii privind serviciul de salubrizare; 
g) sà fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizaii neguvernamentale reprezentative, In 
procesul de elaborare §i adoptare a deciziibor, strategiilor §i reglementaribor privind activitàtile din 
sectorul serviciului de sabubrizare; 
h) sä se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociatii reprezentative, autoritãtilor 
administratiei pubbice centrale sau locale, ori instantelor judecätoreti, dupä caz, In vederea prevenirii 
sau reparàrii unui prejudiciu direct ori indirect. 
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II.PERSOANE JURIDICE 

Art.8 (1) Utilizatorii persoane juridice vor Incheia contract pentru prestarea activitatilor 
serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza Municipiului Tecuci si achitä 
contravaloarea serviciului de salubrizare pe bazä de tarif, tinând cont de metrii cubi de deeuri colectate 
i provenite din activitatea comercialä specifica fiecärui agent economic, sau in conditii de tarifare 

pausal, in cazul in care utilizatorii nu au un bc bine definit, delimitat si ingradit pentru depunerea si 
colectarea deseurilor. 

(2) Pentru once modificare a elementelor care au stat la baza Intocmirii contractului, au obligaia 
sá Incheie acte aditionale, In termen de 30 de zile. 

(3) Din categoria utilizatori persoane juridice fac parte persoanele preväzute la art.7 alini lit b) §i 
c) din prezentul regulament, care au obligativitatea Incheierii contractului de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare local. 

Art.9 (1) Utilizatorii persoane juridice, care au sediul social la adresa de domiciliu, care fac 
dovada cd nu au nici un angajat si nici punct de lucru pe raza Municipiului Tecuci si cä are contract de 
prestäri servicii de salubritate/sau cä achità taxa de salubrizare ca utilizator - persoanä fizicä, nu ii 
incumbà obligaia de a achita taxa de salubrizare, ca persoanä juridicä. 
(2) Documentele justificative , pentru aplicarea prevederilor alin 1 sunt: declaratia pe propria raspundere 
In formà autenticà, cä nu are angajai si nici punct de lucru pe raza Municipiului Tecuci, iar pentru 
achitarea serviciului de salubrizare- copie conformà cu originalul a contractului de prestäri servicii 
Incheiat cu operatorul de salubrizare local sau chitantä de achitare a taxei de salubrizare. 

Art.10 (1)Utilizatorii persoane juridice care sunt autorizati de fiincbionare, dar care nu desffioarä 
nicio activitate economicä, au activitatea suspendatä iar ulterior flu si-au reluat activitatea, flu datoreazä 
taxa de salubrizare pentru perioada suspendarii activitatii, respectiv perioada pentru care fac dovada Ca 
flu desfàoarä activitate economicä, In baza declaratiei de impunere, la care anexeazä certificatul 
constatator emis de cätre Oficiul Registrului Come4ului, sau a situatiilor fmanciare anuale din care sä 
rezulte Ca nu desffioarà activitate. 

(2) Utilizatorii persoane juridice, aflati In procedurà de insolventä, pentru care s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a falimentului si dizolvare, conform unei hotärâri pronunate In dosarul 
cauzei, Incepãnd cu data pronufltrii sentintei sau a Rezolutiei ONRC, nu au obligativitatea achitàrii taxe 
de salubrizare. 

Art.11 Taxa specialä de salubrizare va fi sczutä din evidenta organului fiscal In cazul 
utilizatoribor persoane juridice radiati din Registrul Come4ului sau din registrele In care au fost 
Inregistrai. 

III. PERSOANE MICE 

Art.12 (1) Utilizatorii persoane fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci vor incheia 
contract pentru prestarea activitatilor serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza 
Municipiului Tecuci si achita contravaboarea serviciului de salubrizare pe bazä de tarif, tinând cont de 
metrii cubi de deseuri cobectate. 

(2) In cazub persoanelor fizice care detin  mai multe imobile pe raza municipiului Tecuci, 
contractub se va incheia pentru fiecare imobil in parte bocuit, fobosit sau inchiriat. 

(3) Pentru persoanebe fizice care refuzä sä Incheie contractub de prestäri servicii cu operatorub de 
sabubrizare , precum si pentru cele care au domiciliul la bbocuri , jar administratorub asociatiei de 
proprietari refuzà sa Incheie contract de prestäri servicii cu operatorub de salubrizare local se instituie 
taxa de salubrizare. 
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IV. PROCEDURA DE INCASARE si STABILIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE 

Art.13 (1)Utilizatorii persoane juridice, care refuzä sà Incheie contract de salubrizare cu 
operatorul de salubritate, ii se instituie taxa specialä de salubrizare. 

(2) Operatorul de salubrizare local va depune toate di1igenele necesare pentru Incheierea 
contractului de prestäri servicii de salubrizare cu toti  utilizatorii serviciului public de salubritate. In acest 
sens va identifica si va notifica toti  utilizatorii persoane juridice, sä Incheie contractul de prestäri servicii, 
In conditii de rentabilitate si de respectare a principiului ,, pläteti cat produci,, statuat de OG nr. 
74/2018. 

(3) Notificarea va cuprinde temeiul legal privind obligativitatea Incheierii contractului de prestäri 
servicii, termenul in care trebuie Incheiat acest contract, precum si sanctiunea  aplicatä pentru refuzul de 
a incheia contractul, aa cum prevede art. 30 alin 6 din Legea nr.101/2006 cu modificärile si 
complethrile ulterioare. Notificarea se va transmite cu confirmare de primire, sau sub semnätura 
utilizatorului - persoanä juridicä. 

(4) In conditiile in care operatorul probeazä cu documente justificative, cä a depus diligenele 
necesare pentru incheierea contractului si cà a prestat serviciul de salubrizare persoanei respective, va 
inainta o solicitare cãtre Primarul Municipiului Tecuci, In vederea aprobärii impunerii la Serviciul 
Venituri cu taxa de salubrizare, pentru perioada mentionata  In adresã, care trebuie sä fie aceeai cu 
perioada prestãrii serviciului. 

(5) Operatorului local de salubrizare ii revine obligaia de a identifica numàrul de salariati pentru 
utilizatorul persoanà juridicä, pentru care se solicitä impunerea cu taxa de salubrizare. 

Art.14. (1) Valoarea taxei de salubrizare, pentru fiecare salariat al persoanei juridice, este de 25 
lei/lunà, in conditiile in care salariatul are incheiat un contract individual de muncä cu norma Intreagä. 

(2) In conditiile In care contractul individual de muncä este cu timp partial, pentru acest salariat 
se achitä o taxä de salubrizare in cuantum de 12,50 lei /luna/angajat. 

(3) Utilizatorul - persoanä juridicä care nu are salariati, si desfàoarä activitate pe raza 
Municipiului Tecuci, neavând un punct de lucru fix autorizat de functionare,  datoreazä o taxa In 
cuantum de 20 lei/lunä. 

(4) Utilizatorul - persoanà juridicä care nu are salariai, si desffioarä activitate pe raza 
Municipiului Tecuci, cu punct de lucru autorizat de functionare,  datoreazä o taxä de salubrizare In 
cuantum de 20 lei/lunà. 

Art.15 (1)Persoanelor fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci si care nu au Incheiat 
contract de salubrizare cu operatorul de salubritate , ii se instituie taxa specialä de salubrizare si sunt 
obligate la plata acesteia. 

(2) Biroul UIES-PF va stabili taxa de salubrizare, In baza solicitärii operatorului local de 
salubritate, care trebuie sá facä dovada cu documente justificative cä a depus deligenele necesare 
Incherierii contractului de preStare servicii si ca utilizatorul a refuzat. 

(3) Impunerea cu taxa de salubrizare la persoanele fizice se stabilete la numärul membrilor 
familiei respective, care are domiciliul la adresa respectivä, pentru fiecare imobil care este locuit, folosit 
sau inchiriat. 

(4) Operatorului local de salubrizare Ii revine ob1igaia de a identifica numärul membrilor de 
familie de la adresa respectivä, pentru care se solicitä impunerea cu taxa de salubrizare. 

(5)Valoarea taxei de salubrizare, este de 15 lei/luna! persoana. 
(6) In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaza cu documente de tipul vizä flotant, acte 

de detaare, incorporare, declaratie pe proprie räspundere autentificatä la notariat, ori alte documente 
justificative, din care sä rezulte cã flu locuiesc la adresa de domiciliu si perioada lipsei de la adresa de 
domiciliu, flu se datoreazä taxa de salubrizare pentru perioada de valabilitate a documentelor prezentate. 



(7) Recalcularea taxei de salubrizare va opera cu data de intai a luriii urmatoare depunerii 
documentelor justificative si este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. 

V. SCUTIRI, FACILITATI FISCALE 

Art.16 (1) Sunt scutite la plata taxei de salubrizare, categoriiie de persoane preväzute la art. 485 
alin 1 din Legea nr.227120 15 privind codul fiscal, cu modificäriie si compietarile uiterioare; 

(2) In cazul unei calamitäti naturale, persoanele fizice din municipiul Tecuci afectate de acestea, 
vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferentä anuiui In curs, cu Incepere de la data 
de Intâi a iunii urmätoare celei In care s-a produs evenimentul,propo4ional cu perioada rämasä pânà la 
sfâritul anului, prin hotärâre de consiliul local. 

(3) Pentru a beneficia de scutirea preväzutà la aiin.2, persoanele afectate se vor adresa Primarului 
municipiuiui Tecuci cu o cerere la care vor anexa documente justificative. Cererea Impreuna cu 
documentele anexate, vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din cadrul 
Municipiuiui Tecuci, care va propune Consiiiului Local aprobarea sau respingerea cererii dupä caz. 

(4) In aite cazuri nepreväzute, acestea vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii 
Publice din cadrul Municipiului Tecuci, care va propune Primarului municipiuiui Tecuci aprobarea sau 
respingerea cererii dupa caz prin hotärâre a consiliului local. 

VI. DISPOZITII FINALE 

Art.17 (1) Persoanele fizice si juridice, care nu au Incheiat contractul de salubrizare cu 
operatorul autorizat, vor fi sanctionati  conform 1egislaiei In vigoare. 
(2) Persoanele fizice si juridice, In unna refuzului scriS, sub semnäturä privatä, de a incheia contractul 
de prestäri servicii, Ii dau acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Art.18 (1) Taxa speciala de salubrizare se datoreazä pentru Intregul an fiscal si are termene de 
platä scadente la 3 1.03.2019 si 30 septembrie 2019. 
(2) Taxa de salubrizare are regimul unei creante fiscale si este purtätoare de accesorii conform 
prevederilor codului fiscal, pentru Intârzierele la platä. 

(3) Taxa specialä de salubrizare se coiecteaz. In contul Municipului Tecuci - Trezoreria Tecuci, 
ce va fi adus la cunotinta pubiicä prin afiare pe site-ui oficial al institutiei si prin once alt mijloc de 
comunicare In masä. 

(4) Taxa specialä de salubrizare se poate achita si la caseriiie Primäriei Municipiului Tecuci. 

Art.19 (1) Sumeie Incasate din taxa de salubrizare se constituie venit la bugetul local al 
Municipiuiui Tecuci. 
(2) Sumele colectate, in cursul lunii, vor fi virate operatorului de salubritate, pâna la data de 25 a lunii 
urmàtoare. 

Art.20. Prezentul regulament se completeazä cu prevederile legale In domeniu si va fi adaptat la 
modificäriie legislative intervenite dupä adoptarea acestuia, de cätre Consiliul Local Tecuci. 



Anexa nr. 2 la HCL nr 

TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE 
CU APLICARE DE LA 01.01.2019 

Valabila pentru persoanele fizice sijuridice care refuza sa incheie contract de prestari 

servicii de salubrizare cu operatorul soc. Compania de Utilitati Pub/ice Tecuci SRL 

Valoarea taxei de salubrizare pentru 
persoane fizice 

Valoarea taxei de salubrizare pentru persoane juridice 
Fara salariati Cu cel putin un salariat 

Valoare propusa Valoare aprobata 
Valoare 
propusa 

Valoare 
aprobata 

Valoare 
propusa 

Valoare 
aprobata 

15 
lepersoanalluna 

15 
lei/persoanMuna 

20 leluna 20 leilluna 
25 

lesalariat/luna 
25 

lei/salariat/luna 

* pentru salariatul cu contract individual de munca cu timp partial se datoreaza o taxa de salubritate 
in cuantum de 12,50 lei/luna/salariat. 

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


