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HOTĂRÂRE
Nr.1 din 31.01.2020

privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși
desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Tămășeni
Examinând referatul de aprobare nr.517 din 23.01.2020 înaintat de către Primarul comunei Tămăşeni,

Lucaci Stefan,raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate nr. 518 din 23.01.2020
și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tămășeni
Având în vedere:
 Prevederile art. 8, alin 3, lit.k) din Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,

republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 Prevederile art. 6, alin(1), lit. k), art. 8, alin. (1), art.9, alin (1), lit. c), si ale art. 20, alin. (2), lit. d)

din Legea nr. 101/ 2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, republicată cu
modificările si completările ulterioare;

 Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
 Art. 30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările

ulterioare;
 Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizarea

localităţilor nr. 101 / 2006;
 Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.U.G. Nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările si completările ulterioare;
 Planul National de gestiune a deşeurilor 2014-2010, aprobat prin H.G. nr. 942 / 2017;
În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. 4, lit. c) și alin. (7), lit. n), ale art. 139, ale art. 140,
alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Începând cu data de 01.02.2020 se stabileste cuantumul taxei de salubrizare pentru persoane
juridice de pe raza comunei Tamaseni, dupa cum urmeaza:

1) Pentru fiecare punct de lucru, care presteaza urmatoarele activitati economice: alimentatie
publica (magazin mixt, bar), farmacie, frizerie, florarie, magazin piese auto, vulcanizare, etc:
a) pentru o suprafata de pana la 50 mp, inclusiv, taxa este de 300 lei/an;
b) pentru o suprafata cuprinsa intre 50 mp - 100 mp,inclusiv, taxa este de 400 lei/an
c) pentru o suprafata de 100 mp si peste, taxa este de 700 lei/an

2) Pentru fiecare punct de lucru , care presteaza activitatea de restaurant, taxa este de 600 lei
pe an.

3) Pentru fiecare punct de lucru care presteaza urmatoarele activitati economice: depozite „en -
gross” si „en-detail” (materiale de constructii/lemn, mobila, et,) de productie (confectii metalice,
confectii textile, diverse echipamente, etc.) service auto, asociatii agricole, firme de transport si
constructii etc. taxa este de 400 lei pe an.
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Art.2 Daca imobilul este in proprietatea unei persoane fizice, juridice sau apartinand domeniului public
si este utilizat pentru desfasurarea de activitati exclusive de birou sau cabinete medicale, obligatia de a
declara si achita taxa, revine operatorului economic ce desfasoara activitatea economica, datorand taxa
speciala de salubritate in cuantumul stabilit pentru persoanele fizice, in functie de numarul de membri
sau angajati ce desfasoara activitatea respectiva.
Art. 3 In cazul in care imobilele apartin cultelor religioase recunoscute oficial si asociatiilor religioase,
precum si casele parohiale, taxa se datoreaza ca si persoana fizica in functie de numarul de persoane
care locuiesc efectiv in aceste cladiri.
Art. 4 Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare urmatorii utilizatori non-casnici ai serviciului de
salubrizare:
a) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei Nationale si
Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru
activitati economice.
b) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si
ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
c) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate
care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare,
reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstice, precum si
pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
Art. 5. In cazul in care la aceeasi adresa sunt inscrise atat gospodarii cat si sedii sociale ale unor
persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati economice, dar nu desfasoara activitati autorizate
efectiv, obligatia de plata revine persoanei fizice conform HCL 66/15.10.2019.
Art. 6. Taxa reprezinta contravaloarea serviciilor de colectare, incarcare, transport, depozitare,
valorificare a deseurilor.
Art. 7 Prestarea serviciului se va face prin colectarea selectiva de la fiecare punct de lucru al agentilor
economici;
Art. 8. (1)Decontarea serviciului se va face de catre Comuna Tamaseni,pe baza cantaririlor in Statia de
sortare si transfer Cordun, la tarifele aprobate prin HCL 86/17.12.2019, in prezenta unui delegat al
UAT Tamaseni, desemnat de primar.

(2)Sumele care vor fi achitate SC ROSSAL Roman,vor fi cele exclusiv incasate de la
operatorii economici.
Art. 9.Cuantumul si regimul tarifului si taxelor de salubrizare se stabileste, se ajusteaza, sau se
modifica de catre autoritatea administratiei publice locale, prin hotararea Consiliului local;
Art. 10. Taxa de salubrizare se datoreaza semestrial, cu termen de plata in 2 rate egale astfel:

a) 31 martie pentru primul semestru
b) 30 septembrie pentru al doilea semestru

Art. 11. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere,
precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura Fiscala.
Art. 12. Responsabilitatea impunerii, constatării, urmăririi şi încasării contravalorii taxei de habitat,
revine biroului financiar contabil, impozite si taxe locale din cadrul Primăriei comunei Tămăşeni.
Art. 13. Secretarul general al comunei Tămăşeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate și o va aduce la cunostinta publica.
Art. 14 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea orice
alta prevedere contrara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate
DUMEA EMILIAN Secretar general,

Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA


