
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

Serviciul public de salubrizare al localităţii a fost înfiinţat prin H.C.L. nr. 30/21.04.2008.
Prin H.C.L. nr. 12/25.02.2010 Consiliul Local a probat darea in administrare  - gestiune 

delegată a serviciului de salubrizare către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ECOO 2009. 
Potrivit prevederilor art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se fac venit la 
bugetul local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice şi funcţionarea acestora.

Astfel, în contextul în care, potrivit art. 3 alin. (7) din H.G. nr. 349/2005 privind 
depozitarea deşeurilor, am avut obligaţia de a reabilita sau închide spaţiile de depozitare din zona 
rurală, până la data de 16.07.2009, instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care 
sunt direct şi indirect beneficiare a serviciilor de salubrizare care refuză încheierea contractelor de 
prestări, adică nu plătesc serviciile prestate este de necesitate practică.  

Proiectul de hotărâre prevede introducerea taxei speciale pentru servicii publice de 
salubrizare pentru colectare, transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere începând cu 
data de 1 august 2011.

Taxa specială de salubrizare se plăteşte de toate persoanele fizice de pe raza comunei 
Mihail Kogălniceanu, care nu au încheiate contracte în acest sens cu operatorul de salubrizare. 
Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare 
familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.

Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declaraţiei 
de impunere a acestora.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 5 lei/lună, pentru fiecare persoană fizică 
în parte.

Având în vedere aceste considerente, propun spre analiză şi aprobare Consiliului 
local al comunei Mihail Kogălniceanu, proiectul de hotărâre privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu în forma şi conţinutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU
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R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

 

Potrivit prevederilor art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se fac venit la 
bugetul local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea 
serviciilor publice şi funcţionarea acestora.

Serviciul public de salubrizare al localităţii a fost înfiinţat prin H.C.L. nr. 30/21.04.2008.
Prin H.C.L. nr. 12/25.02.2010 Consiliul Local a probat darea in administrare  - gestiune 

delegată a serviciului de salubrizare către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  ECOO 2009. 
Proiectul de hotărâre prevede introducerea taxei speciale pentru servicii publice de 

salubrizare pentru colectare, transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere începând cu 
data de 1 august 2011.

Taxa specială de salubrizare se plăteşte de toate persoanele fizice de pe raza comunei 
Mihail Kogălniceanu, care nu au încheiate contracte în acest sens cu operatorul de salubrizare. 
Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare 
familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.

Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declaraţiei 
de impunere a acestora.

Declaraţiile privind taxa specială de salubrizare se vor depune la Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.

Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi 
sancţionarea abaterilor, se va realiza de către Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul 
Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu, conform prevederilor legale în vigoare în materie de 
impozite şi taxe locale.

Termenul de depunere a declaraţiei privind taxa specială de salubrizare este 31.08.2011. 
La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii 
rectificative.

Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale - 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv.

Sumele provenite din taxa specială de salubrizare, se vor utiliza exclusiv pentru plata 
operatorilor care au concesionat activităţile de colectare, transport, depozitare deşeuri urbane.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 5 lei/lună, pentru fiecare persoană fizică 
în parte.
 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind instituirea
 taxei speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive a primarului şi 
proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în 
şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 30.06.2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 
privind Serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile art. 282 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederile cap. II, secţiunea 1, art. 8 alin. (2) lit. 
i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, actualizată, 
prevederile art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre prevede stabilirea taxei speciale pentru servicii publice de 
salubrizare pentru colectare, transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere şi 
plata acesteia de toate persoanele fizice de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, care nu 
au încheiate contracte în acest sens cu operatorul de salubrizare 
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi continuţul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   
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AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind instituirea
 taxei speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 privind Serviciul de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 282 
alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile cap. II, secţiunea 1, art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, actualizată, prevederile art. 30 din 
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului 
Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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