ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL
COMUNA ŞINTEREAG

HOTĂRÂRE
privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Șintereag
pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de
salubrizare
Consiliul local al comunei Şintereag, întrunit în ședintă ordinară din data de
05.11.2015 în prezența a 13 consilieri locali,
Având în vedere:
- procesul – verbal nr.A.7/3664 din 21.09.2015 de afişare a proiectului de hotărâre
nr.A.7/3661 din 21.09.2015 privind modificarea cuantumului taxei speciale de
salubrizare în comuna Șintereag pentru persoanele fizice şi juridice care nu au
încheiate contracte cu operatorul de salubrizare, la sediul Primăriei comunei
Şintereag din localitatea Şintereag, nr.40, comuna Şintereag, judeţul Bistriţa –
Năsăud;
- procesul – verbal nr. A.7/4177 din 03.11.2015 de dezafişare a proiectului de
hotărâre nr. A.7/ 3661 din 21.09.2015 privind modificarea cuantumului taxei
speciale de salubrizare în comuna Șintereag pentru persoanele fizice şi juridice care
nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag nr.A.7/3662 din 21.09.2015;
- raportul nr.A.7/3963 din 16.10.2015 al compartimentului contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag, întocmit de domnul
Brotu8c Romulus - Marius– inspector, cu privire la modificarea cuantumului taxei
speciale de salubrizare în comuna Șintereag pentru persoanele fizice şi juridice care
nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag pentru
buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului public şi privat,
înregistrat cu nr.A.7/190 din 04.11.2015;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag pentru
administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea drepturilor omului,
sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism, agricultură şi silvicultură
înregistrat cu nr.A.7/191 din 04.11.2015;
1

- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag pentru
urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului,
comunicare şi integrare europeană, înregistrat cu nr A.7/192 din 04.11.2015;
În conformitate cu:
- adresa nr.1611 din 18.09.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița –
Năsăud prin care se solicită supunerea spre dezbatere consiliului local a
proiectului de hotărâre privind modificarea cuantumului taxei specaile de
salubrizare în comuna Șintereag pentru persoanele fizice și juridice care nu au
încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;
- Fișele de fundamentare pe elemente de cheltuieli transmise de S.C. Vitalia
Servicii pentru Mediu S.A.;
- prevederile Legii nr.99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
- prevederile art.26 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 42, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- - prevederile art.6 si art. 90 din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 36 din 11.02.2014
privind atribuirea Contractului “Delegarea prin Concesiune a Serviciului
Public de Salubrizare, respective activitatea de precolectare, colectare și
transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al
Centrelor de Colectare din județul Bistrița - Năsăud” către Operatorul
declarant câștigător în baza Raportului procedurii nr. 1837 din 04.12.2013;
- Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 58 din 30.07.2015
privind solicitarea Operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de
modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul
Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de precolectare, colectare transport și
transfer al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din
deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;
În temeiul art.36, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„c”, lit.„e”, alin.(6), lit.„a”, pct.9 si14,
art.45, alin.(2), lit.„c”, art.47, art.49 și art.115 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi
alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată – Legea administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
ART.1 - Se aprobă modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru
activitatea de colectare, transport și transfer al deşeurilor municipale, pentru toate
persoanele fizice şi juridice care au domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru în
comuna Șintereag şi nu au încheiat contracte cu operatorul serviciului de salubritate, direct
sau prin asociaţiile de proprietari.
ART.2 - Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de
salubrizare prezentat în Anexa nr.1 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
ART.3.(1)- Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice
conform Anexei nr. 2 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
(2)- Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în cazul persoanelor juridice,
conform Anexei nr. 2 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
ART.4.(1)- Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale în funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa
respectivă.
(2) Cuantumul Taxei/gospodărie trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: [●]Taxa pentru gospodăriile cu mai mult de trei membrii, pentru zona urbană, nu
poate depășii valoarea de 329,76 lei/gospodărie/an (fără TVA), indiferent de numărul
membrilor din gospodărie, [●] Taxa pentru gospodăriile cu mai mult de trei membrii,
pentru zona rurală, nu poate depășii valoarea de 98,28 lei/gospodărie/an (fără TVA),
indiferent de numărul membrilor din gospodărie conform Fișei de date a achiziției.
(3)- Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative în cadrul
cabinetelor medicale, de avocatură, birourilor notariale, ale executorilor judecătoreşti, de
expertiză sau alte asemenea, precum şi asociaţiile familiale, datorează taxa specială de
salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice.
(4)- Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt şi chiriaşii imobilelor aflate în
proprietatea statului, a comunei Șintereag sau proprietate privată şi care nu au încheiate
contracte cu operatorul serviciului de salubritate.
ART.5.(1) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au
încheiate contracte cu operatorul de salubritate se face de către compartimentul
contabilitate, pe baza evidenţelor ţinute la zi, împreună cu operatorul serviciului de
salubrizare.
(2) Stabilirea, impunerea, constatarea şi încasarea taxei speciale de salubrizare
se va realiza de către compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Șintereag
conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite şi taxe locale şi în
concordanţă cu prezenta hotărâre.
ART.6- Decontarea prestaţiilor efectuate de operatorul de salubritate se va efectua
lunar, pe baza situaţiilor de lucrări, verificate şi confirmate de personalul din cadrul
compartimentului gestiunea deşeurilor, mediu.
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ART.7- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul şi secretarul comunei Șintereag, prin compartimentul contabilitate și
compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Șintereag.
ART.8 – Taxa specială se percepe de la persoanele fizice și juridice care nu au
încheiat contract direct cu operatorul și beneficiază de serviciul de salubrizare.
ART.9- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Şintereag şi se comunică către:
 Instituţia Prefectului, Judeţul Bistriţa-Năsăud ;
 primarul comunei Șintereag – domnul Ioan Bob;
 compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Șintereag;
 compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Șintereag;
 A.D.I. Deșeuri Bistrița - Năsăud

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TIGAOAN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEŞ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 05.11.2015.
Nr.66
I.A.G./4 pg./7 ex.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru” din totalul de 13 consilieri locali prezenţi la
şedinţă.
4

