ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă43/ 2015
cu privire la completarea HCL nr. 11/2009 privind instituirea taxei
specialeădeăsalubrizareăînăcazulăprestaţiilorădeăcareăbeneficiaz
utilizatorii F R contract din comuna Ozun şiăaprobareaă
“Regulamentuluiăprivindăstabilireaăşiăaplicareaătaxei
speciale de salubrizare”

Consiliul Local al comunei Ozun,ăînăşedinţ ăordinar ,
întrunităînăşedinţaăordinar ădinădataădeă23 iunie 2015,
analizând Expunerea de motive a Primarului cu privire la completarea HCL nr.
11/2009 privind instituireaă taxeiă specialeă deă salubrizareă înă cazulă prestaţiiloră deă careă
beneficiaz ăutilizatoriiăf r ăcontractădinăcomunaăOzunăşiăaprobareaă“Regulamentului privind
stabilireaăşiăaplicareaătaxei speciale de salubrizare”,
în baza art. 59 din Legeaănr.ă24ă/2000ăprivindănormeleădeătehnic ălegislativ ăpentruă
elaborarea actelor normative,
în conformitate cu prevederile:
- art. 282ădinăCodulăFiscal,ăcuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare,ă
- art.30 din Legea nr.273/2006ă privindă finanţeleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,
- art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (2) lit.”c”,ărespectivăalin.ă(4)ăşiă(5)ă
dină Legeaă serviciuluiă deă salubrizareă aă localit ţiloră nr.101/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,
- art. 36 alin. (4) lit. „c” şi alin. (6) lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţiaăpublic ălocal ,ărepublicat ,
- H.C.L. nr. 74/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxelor speciale,
în temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” şiăart.ă115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privindăadministraţiaăpublic ălocal ,ărepublicat ;
HOT R ŞTE
Articol unic - HCL nr. 11/2009 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în
cazul prestaţiilorădeăcareăbeneficiaz ăutilizatoriiăf r ăcontractădinăcomunaăOzunăşiăaprobareaă

“Regulamentuluiă privindă stabilireaă şiă aplicareaă taxei speciale de salubrizare” se modific ă
dup ăcumăurmeaz :
Articolul 2 vaăaveaăurm torulăcuprins: ”Art. 2 - Cuantumul taxei speciale de
salubrizare în cazul persoanelor fizice fără contract este de 10 lei /persoană /lună, iar
pentru persoanele juridice fără contract este egală cu 600 lei/mc.”
Ozun, la 23 iunie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDINT ,
Havesch Sarolta

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Difuzare:
1ăex.ălaădosarăcuăhot râri
1 ex. primarul
1 ex. afisare
1 ex. TEGA
1 ex. Compartiment administrativ- gospod resc
1ăex.ăBiroulăfinanciarăcontabil,ăachizițiiăpublice,ăimpoziteășiătaxeălocale

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 11/2009
REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

I.

Reglement riăgenerale:

Art. 1 Potrivit prevederilor art. 282 din Legea nr. 574/2003 privind Codul fiscal, cu modific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăcoroborateăcuădispoziţiileăart.ă30ădinăLegeaănr.ă273/2003,ăprivindăfinanţeleă
publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă Consiliileă localeă aprob ă taxeă specialeă
pentruă funcţionareaă serviciiloră publiceă locale,ă createă înă interesulă persoaneloră fiziceă şiă juridice,ă
stabilindă cuantumulă taxeloră specialeă anual,ă şiă aprobândă regulamentă deă stabilireă aă moduluiă deă
organizareă şiă funcţionareă aă serviciiloră publiceă deă interesă local,ă pentruă careă seă propună taxeleă
respective.
Art. 2 În conformitate cu HCL. nr.38/2008, S.C. TEGA S.A., Sfântu Gheorghe în calitate de
operatoră ală serviciiloră publiceă deă salubritateă înă comunaă Ozun,ă asigur ă colectarea,ă transportulă şiă
depozitarea,ăînăvedereaăelimin rii,ăaădeşeurilorăănepericuloaseădeălaătoţiăutilizatorii,ăacestorăservicii,ă
persoaneăfiziceăşiăpersoaneăjuridice.ă
Art. 3 Potrivită prevederiloră art.ă 26ă alin.ă (2)ă dină Legeaă serviciuluiă deă salubrizareă aă localit ţiloră nr.ă
101/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă asigurareaă finanţ riiă serviciuluiă deă
salubrizare,ăutilizatoriiăachit ăcontravaloareaăserviciuluiădeăsalubrizareăprin:
a)ă tarife,ă înă cazulă prestaţiiloră deă careă beneficiaz ă individual,ă peă baz ă deă contractă deă prestareă aă
serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, înăcazulăprestaţiilorădeăcareăbeneficiaz individualăf r ăcontract.
Astfelăpersoaneleăcareănuăsuntăînărelaţiiăcontractualeăcuăoperatorulădeăsalubritateăşiăproducălaărândulă
loră deşeuri,ă similară cuă ceiă careă auă contractată acesteă servicii,ă beneficieaz ă înă modă fraudulos de
aceleaşiă serviciiă deă careă beneficieaz ă şiă aceleă persoaneă careă auă încheiată contracteă pentruă acesteă
servicii,ăînăsensulăc ăaceleăreziduriăcareăeman ădeălaăacesteăpersoaneăsuntăcolectateăşiătransportateăînă
vedereaă elimin riiă laă rampaă deă deşeuriă a municipiuluiă Sfântuă Gheorghe.ă Înă consecinţ ă seă impuneă
instituirea taxei speciale de salubrizare conform metodologiei de mai jos.
II. Modulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăserviciuluiădeăsalubrizare:
Art. 4 Modulă deă organizareă şiă funcţionareă aă serviciului de salubrizare este stabilit prin
“Regulamentul serviciului de salubrizare în comuna Ozun ” şiă Contractulă deă concesiuneă privind
serviciileădeătransportăşiădepozitareădeşeuriăsolide,ăaprobat prin H.C.L. Nr. 10/2009.
III. Beneficiarii serviciului public de salubrizareă pentruă careă seă instituieă taxaă special ă deă
salubrizare,ăcondi iiădeăimpunere:
Art. 5 Beneficiariiă serviciuluiă publică deă salubrizareă pentruă careă seă instituieă taxaă special ă deă
salubrizare sunt:
a) persoanele fizice care nu au încheiat contract deăprest riăserviciiăcuăoperatorulăserviciilorăpubliceă
de salubritate în comuna Ozun ;
b)ă persoaneleă juridiceă careă nuă auă încheiată contractă deă prest riă serviciiă cuă operatorulă serviciiloră
publice de salubritate în comuna Ozun;
c)ăpersoaneleăfiziceăşiăjuridiceăaleăc rorăcontractăaăfostădenunţatăînămodăunilateralădeăc treăoperatorulă
de servicii publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de
30ădeăzileăcalendaristiceădeălaădataăexpir riiătermenuluiădeăplat .ăă

Art. 6 Înăvedereaăidentific riiăpersoanelorăfizice,ăbeneficiariăalăserviciuluiăpublicădeăsalubrizare, f r ă
încheiereaă contractuluiă deă prest riă serviciiă cuă operatorulă serviciului,ă S.C.ă TEGAă S.A.ă vaă solicitaă
relaţiiă deă laă Direcţiaă deă evidenţ ă ală persoaneloră dină cadrulă Prim rieiă comuneiă Ozun,ă ă pentruă aă
determinaătotodat ănum rulădeăpersoaneădintr-oăunitateălocativ .
Art. 7 Dup ă identificarea persoaneloră fiziceă şiă juridice,ă beneficiariă ală serviciuluiă publică deă
salubrizare, f r ă încheiereaă contractuluiă deă prest riă servicii cu operatorul serviciului, S.C. TEGA
S.A.ăvaăprocedaălaăsomareaăacestoraăînăvedereaăîncheieriiăcontractuluiădeăprest riăservicii.ăÎnăcazulă
înăcareăpersoaneleăsomateănuăseăprezint ,ăînătermenădeămax.ă30ădeăzileădeălaădataăsom rii,ăînăvedereaă
semn riiă contractului,ă oriă refuz ă semnareaă acestuia,ă operatorulă deă serviciuă vaă comunicaă Direcţieiă
FinanţeăPubliceăOzunălistaăcuăpersoaneleăcuăcareănuăaăperfectatăcontracteăniciăînăurmaăsom rii,ăînă
vedereaăaplic riiătaxeiăspecialeădeăsalubrizare.
Art. 8 Direcţiaă Finanţeă Publiceă ă aplic ă taxaă special ă deă salubrizareă peă baz ă deă declaraţiiă deă
impunereă(anexaănr.ă2ălaăHCLănr.ă____/____),ăoriădinăoficiu,ăînăcondiţiileăstabiliteăprinălegislaţiaăînă
vigoareă aplicabil ă înă domeniulă taxeloră şiă impoziteloră locale,ă înă cază deă neprezentare în vederea
declar rii,ăniciăînăurmaăsomaţieiăcomunicatăînăacestăsens,ăoriărefuzăalădeclar riiăbazeiădeăimpunere.ăă
Art. 9 În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorat de persoane
fizice, se vor lua în calcul 4 persoaneăpentruăoăunitateălocativ ,ărespectivăseăvaăaplicaătaxaăspecial ă
deăsalubrizareăînăsum ăde___ălei/ălun ,ăiarăînăcazulăpersoanelorăjuridice,ăseăvaăaplicaătaxaăspecial ăînă
cuantum de ____ lei,ăîncepândăcuădataădeăîntâiăaăluniiăurm toareăceleiăînăcareăa expirat termenul de
30ădeăzileădeălaădataăcomunic riiăsomaţieiădeăc treăS.C.ăTEGAăS.A..
Art. 10 Înăcazulăpersoanelorăfiziceăşiăjuridiceăaleăc rorăcontractădeăprest riăserviciiăs-aădenunţatăînă
modă unilaterală deă c treă operatorulă deă serviciiă deă salubritate, pentru neachitarea contravalorii
serviciiloră prestateă înă termenă deă 30ă deă zileă calendaristiceă deă laă dataă expir riiă termenuluiă deă plat ,ă
prestatorul serviciului de salubritate va proceda la preavizarea beneficarului serviciului, urmând ca
taxaăspecial ădeăsalubrizareăs ăseădatoreazeăîncepândăcuădataădeă1ăaăluniiăurm toareădateiălaăcareăs-a
denunţatăcontractulădeăprest riăservicii.
Art. 11 În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice,
perfecteaz ă contracteă deă prest riă serviciiă cuă operatorulă serviciului,ă ulterioră stabiliriiă obligaţieiă deă
plat ăalătaxeiăspecialeădeăsalubritate,ătaxaăspecial ăînceteaz ăînăultimaăziăalăluniiăînăcareăs-a perfectat
contractulădeăprest riăservicii,ăînăbazaăînştiinţ riiăînăacestăsensăalăDirecţieiăFinanţeăPubliceăOzunădeă
c treăsocietateaăprestatorareăalăserviciuluiăpublicădeăsalubritate.ă
IV.ăTermeneleădeăplat ăalătaxeiăspecialeădeăsalubrizareăşiămodalit ileădeăplat :
Art. 12 Taxaă special ă deă salubrizareă seă pl teşteă anual,ă înă dou ă rateă egale,ă pân ă laă dateleă deă 31ă
martieă şiă 30ă septembrieă inclusivă şiă seă încaseaz ă laă caseriaă Direcţieiă Finanţeă Publiceă ă dină cadrulă
Prim rieiăcomuneiăOzun,ăoriăprinăviramentăbancar.
V.

Dispozi iiăfinale:

Art. 13 Sumeleă obţinuteă dină taxaă special ă deă salubrizareă vor fi utilizate în mod exclusiv pentru
acoperireaăcheltuielilorădeăîntreţinereăşiăfuncţionareăalăserviciuluiăpublicădeăsalubritate.
Art. 14 Acordulăpersoanelorăfiziceăşiăjuridiceălaăstabilireaătaxeiăspecialeădeăsalubritateăseăconsider ă
dat ca urmare a necontest riă hot râriiă Consiliuluiă locală Ozună privindă instituirea taxei speciale de
salubrizareă înă cazulă prestaţiiloră deă careă beneficieaz ă utilizatoriiă f r ă contractă dină comunaă Ozună şiă
aprobarea “Regulamentuluiăprivindăstabilireaăşiăaplicareaătaxei speciale de salubrizare”.
----------------

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.11/2009

DECLARA IEăDEăIMPUNERE
înăvedereaăstabiliriiăcuantumuluiătaxeiăspecialeădeăsalubrizareădatorat
în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____

Subsemnatul(a) _____________________________avândă calitateă deă proprietar/chiriaşă ală locuinţeiă
situat ă înă localitateaă Sfîntuă Gheorgheă ,str.ă ___________________,ă nr.___,bl.___,sc.___,ă ap.____ă ,ă
domiciliat ă
înă
localitateaă
______________________ă
,ă
str.___________________ă
,ă
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ă ,ă n scut( )ă laă dataă deă __________________,ă ă posesoră ală B.Iă seriaă ___ă ,ă
nr.___________,ă C.N.Pă _________________ă ,ă avândă loculă deă munc ă la/pensionară
_______________________________________________________________,ădeclarăpeăproprieăr spundereă
c ăunitateaălocativ areăînăcomponenţ ăurm toriiămembrii(locatariăstabili,ăchiriaşi,ăflotanţi):

Numeleăşiăprenumele

Dataănaşterii

Cod numeric personal

Seăvorăătreceădateleămembrilorădeăfamilie/locatarilor,ăînăafar ădeăceleăaleăpersoaneiăcareăcompleteaz ă
declaraţiaădeăimpunere
Dinăcareăînăcategoriileădeăscutireăseăîncadreaz *):
- veteranădeăr zboiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
- persoan ăbeneficiar ăDecret-Lege nr.118/1990

(Seătreceănum rulădeăpersoaneăaflateăînăcazulărespectiv)
*)Înăvedereaăsusţineriiădreptuluiădeăscutireăanexezăînăxerocopieăprezenteiăacteleădoveditoare.

Data________________

Semn tura________________

