COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 2/2021
Privitor ţa : stabilirea taxei speciale de salubrizare ş i aprobarea "Regulamentului
privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare"
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea , întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 29.ianuarie 2021 la care participă 11 consilieri din totalul de 11
consilieri în funcţie;
Având ales preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Ion LIXANDRU.
Luând în discuţie:
• referatul de aprobare a Proiectul de Hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubrizare, iniţiat de primarul comunei, inregistrat la nr.4330 /29.12.2020;
• nota de fundamentare si raportul compartimentului taxe si impozite locale,
înregistrat la nr.4224/28.12.2020;
• rapoartele comisiilor reunite din cadrul consiliului l o c a l ;
Având în vedere:
• H.C.L nr. 29/23.07.2020 privind atribuirea contractului de delegare a serviciului
de salubrizare menajeră alcomunei Lădeşti şi aprobarea tarifului de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor reziduale.
Ţinând cont de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de
hotărâre intocmit de secretarul general al comunei inregistrat la nr.158/20.01.2020;
Văzând că au fost îndeplinite condiţiile de publicitate conform prevederilor
art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,
republicata, conform procesului verbal de afişare nr.4330/29.12.2020
în conformitate cu prevederile:
• art. 6 alin.(l) lit. "k", art. 8 alin. (1), art.26 alin (1) lit."c", respectiv alin. (4} si (5) din
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările si
completările ulterioare;
art. 484 din 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 şi completările ulterioare;
• art. 129. alin.(1) si (2) lit.b şi d.,alin.(4) lit.c şi alin.(7) litn.din Codul Administrativ,
aprobat prin OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul dispozipilor art. 139 alin.1. şi alin.3. lit.(c) şi art. 196 alin.(l) lit (a)
din O.U.G.inr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de de 9 voturi „pentru", şi două abţineri:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se instituie taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de
care beneficiază producătorii individuali de deşeuri, fără contract de prestări servicii publice,
după cum urmează:
•
persoane fizice:
= 5 lei/persoană/lună inclusiv TVA
•
societăţi comerciale .instituţii = 50 lei/sediu/punct de lucru/activitate autorizată/
lună, inclusiv TVA.
•
întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate = 30 lei sediu/punct de lucru /
lună, inclusiv TVA.

(2) Se aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare conform
anexei la prezenta ho&âre.
Art. 2. (1) Persoanele care deţin gospodarii si nu locuiesc in comuna sunt scutite de
plata taxei de salubrizare.
(2) In cazul in care locuiesc temporar In comuna , taxa speciala de salubrizare se va
achita pe baza declaraţiei depuse pentru perioada respectiva.
(3) Conform art.484 din L227/2015 privind Codul Fiscal se acorda scutiri la plata
taxei speciale de salubrizare pentru următoarele persoane fizice:
a) veteranii de război, văduvele de război si văduvele necăsătorite ale veteranilor
de război;
b) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I
de invaliditate si reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai
minorilor încadraţi in gradul I de invaliditate.
A r t 3 . Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţeaza primarul,
compartimentul impozite si taxe si compartimentul agricol.
A r t 4 . Prevederile prezentei ho&âri se aplică începând cu data de 1 martie 2 0 2 1 .
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se comunica primarului comunei, compartimentelor
financiar contabil, impozite si taxe, registru agricol , si Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea
in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoştinţa publica prin
grija secretarului general UAT lâJeS
(2) Aducerea la cunostină publica se face pe pagina de internet
www.primarialadesti.roşi prin afişare ia sediul primăriei
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Anexa la H.C.L nr.2/29.01.2021

REGULAMENTUL
DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DESALUBRIZARE

I.Reglementari generale:
Art.1. Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr.
273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
Consiliile locale aproba taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice locale, create in
interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, si
aprobând regulament de stabilire a modului de organizare si funcţionare a serviciilor publice
de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Art.2 Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006 republicata, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea serviciului
de salubrizare prin: taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fara
contract si art.26 alin.3 "Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa instituie taxe
speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi sa deconteze lunar operatorilor, direct din
bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fara contract".
Utilizatorii pot achita contravaloarea serviciului de salubrizare si prin tarife, în cazul
prestaţiilor de care beneficiază individual, pe baza de contract de prestare a serviciului de
salubrizare; ll.Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare:
Art.3 Veniturile încasate din taxa speciala de salubrizare vor fi evidenţiate distinct in
contabilitate si vor putea * folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de
către operator in afara unor contracte incheiate cu utilizatorii serviciului de salubrizare.
III.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa
speciala de salubrizare, condiţii de impunere:

Art.4 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa
speciala de salubrizare sunt; persoane fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate
acestora si persoane juridice care nu au incheiat contract de prestări servicii cu operatorul
serviciilor publice de salubritate , inclusiv persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau
asimilate acestora si persoane juridice ale căror contracte au fost denunţate in mod
unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul serviciilor publice de salubrizare,
pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile calendaristice de
la data expirării termenului de plata;
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Art.5 (1) Compartimentul financiar contabil aplica taxa speciala de salubrizare pe
baza de declaraţii de impunere ori din oficiu, in baza deciziei de impunere. Prin grija
compartimentului financiar contabil, taxe si impozite se vor publica anunţuri pe pagina de
internet a Primăriei Ladesti precum si afişarea la sediul Primăriei Ladesti , se vor trimite
instiintari către toate persoanele fizice si juridice cu obligaţia pentru depunerea declaraţiilor
de impunere in termen de 15 zile de la primire. In caz de nedepunere a declaraţiei, ori refuz
al declarării bazei de impunere se va emite decizia de impunere din oficiu, pe baza
consultării datelor din registrul-Agricol.

IV. Procedura de calcul si impunere a taxei
Art.6 (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, este cel stabilit de către consiliul
local, prin Hotărârea nr.2/29.01.2021.
(2) Modificarea cuantumului taxei prevăzută laart.1. se poate face numai prin
hotărâre a ctinsiliului local, în baza unei note de fundamentare, cu respectarea normelor
de transparenţă decizională. Art.7 (l)Compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului stabileşte taxa speciala, de salubrizare pe baza unei declaraţii de impunere
(persoane fizice anexa 1 la regulament, respectiv persoane juridice - anexa 2 la regulament
(2) în caz de neprezentare in vederea declarării, in urma somaţiei comunicata in acest
sens, ori refuz al declarării bazei de impunere in condiţiile stabilite prin legislaţia in vigoare
aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale, taxa se stabileşte din oficiu, în baza
datelor existente in registrul agricol şi se emite Decizie de impunere.
Art.8 In cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice ale căror contracte de prestări
servicii au fost denunţate in mod unilateral de către operatorul de servicii de salubrizare,
pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile de Ia data
expirării termenului de plata, operatorul serviciului de salubrizare va proceda la notificarea
beneficiarului serviciului, urmând ca taxa speciala de salubrizare sa se datoreze incepand
cu data de intai a lunii următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări servicii.
Impunerea taxei speciale se face pentru beneficiarul persoana fizica sau persoana juridica
care funcţionează in spaţiu.
Art.9 Cuantumul taxei va fi actualizat ori de cate ori este necesar. Actualizarea se va
realiza concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru salubrizare făcuta potrivit
reglementarilor legale in vigoare şi vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului L o c a l .
Art.10 Taxa speciala in cuantumul stabilit prin art.6 din prezentul Regulament, se
aplica pentru fiecare beneficiar si pentru fiecare luna calendaristica.
Art.11 (1) Plata taxei, de saiqprizare se va face lunar, pana la data de 10 inclusiv a
lunii următoare celei pentru care se achita la ghişeul Impozite si taxe locale sau prin
virament in cont deschis la Trezoreria oraşului Babeni.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţa de către utilizator a taxei, se
datorează dupa acest termen majorări de intarziere. Nivelul majorării de intarziere este de
1 % (prevăzut de art. 183 din Legea nr.207/2015 - Codul de procedura fiscala) din
cuantumul debitului neachitat in termen, calculata pentru fiecare luna sau fracţiune de luna,
incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenţa si pana la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.

Art.12 (-1) Aplicarea taxei incepe de la data de 1 a lunii următoare identificării
beneficiarului si finalizării procedurilor de comunicare/somare prevăzute la art.7.
(2) In cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora si
juridice a căror contracte au fost denunţate unilateral de operator, aplicarea taxei incepe de
la data de 1 a lunii următoarei date la care s-a denunţat contractul de prestări servicii si
finalizarea procedurilor de comunicare/somare.
A r t . 13 Aplicarea taxei inceteaza in prima zi a lunii următoare datei in care
beneficiarul a prezentat organului de specialitate contractul de prestări servicii incheiat cu
operatorul, sau in cazul încetării calităţii de proprietar.

V. Dispoziţii finale:
A r t . 14 Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de Întreţinere si funcţionare al serviciului public de
salubritate. Sumele ramase neutilizate se reportează in anul următor cu aceasi destinaţie.
Art.15 Denunţarea unilaterala a contractelor de salubrizare se face in condiţiile legii.
Persoanelor fizice si, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora si. persoanelor
juridice cărora li s-a denunţat unilateral contractul, dobândesc de indata calitatea de
beneficiari si li se aplica prevederile prezentei hotărâri.

Lădeşti, 29 ianuarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
C O N T R A/S E
SECRETAR GJEftf
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Anexa nr. 1 la
REGULAMENTUL DE A P U C A R E A TAXEI SPECIALE DESALUBRIZARE

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorata de persoanele fizice
in conformitate cu H.C.L nr.2 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Lădeşti.

Subsemnatul (a)
proprietar/chiriaş al
,str.

calitate de
locuinţei situata în comuna Lădeşti, sat
:
, ' nr.
,
domiciliat
in
localitatea
,str.
,
nr.
,bl.
,sc.
,ap
. Identificat cu B.l/CI seria
, nr.
,, având locul
de munca . la/
,
pensionar
,
declar pe proprie răspundere ca unitatea locativa are în componenţă următorii membrii
(locatari stabili, chiriaşi, flotanţi), pentru care ma oblig la plata taxei de salubrizare:
Numele si prenumele

având

Data naşterii

Cod numeric personal

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, in afara de cele ale persoanei care
completează declaraţia de impunere
Din care In categoriile de scutire se încadrează*):
-veteran de război
-persoana beneficiara Decret-Lege nr.l 18/1990
-persoana cu handicap grav
(Se trece numărul de persoane aflate in cazul respectiv)
*)In vederea susţinerii dreptului de scutire anexez
doveditoare.

in

xerocopie

prezentei

actele

Ma oblig ca orice modificare privind datele înscrise in prezenta declaraţie sa o comunic in
scris Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei Lădeşti, in termen de 15 zile.

Data

Semnătura

Anexa nr. 2 la
REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DESALUBRIZARE
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorata de persoanele
- juridice care nu deţin contract cu operatorul serviciului de salubrizare in conformitate cu
H.C.L nr. 2 din 29.01.2021 a Consiliului Local al Comunei Lădeşti.

Subscrisa

-

;

având sediul in

,

Str
comuna
str.
reprezentat

, nr.
,punct de lucru (daca este cazul) in
localitatea
, nr._,bl._,sc._,ap. , identificat prin CUI
,
prin
,
in
calitate
de
, declar pe proprie răspundere ca societatea deţine următorul
(oarele) sediu/puncte de lucru pe raza comunei Lădeşti:

Adresa sediu
/punctţe) de lucru

Activitatea/activităţile autorizate desfăşurate
conform clasificării CAEN

Deţine/
nu deţine
contract de
salubrizare

Ma oblig ca orice modificare privind datele înscrise in prezenta declarafie sa o comunic in
scris Compartimentului taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Lădeşti, in termen de
15 zile.
in cazul in care persoana juridica deţine contract valabil cu operatorul serviciului de
salubrizare, se va anexa copia, conform cu originalul.

Data
Semnătura reprezentantului
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