ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 7300 RE din 26 noiembrie 2019

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, prin postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T.
Grumăzești www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul
instituției de la sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare,
începând cu data de 01.01.2020, pentru persoanele fizice, precum și
pentru persoanele juridice sau agenți economici din U.A.T. Grumăzești,
județul Neamț
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, Referat de aprobare, precum și Raportul
responsabilului cu salubrizarea din structura aparatului de specialitate al primarului
sunt, de asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la sediul instituției Primăria
U.A.T. Grumăzești, putând fi astfel consultate de către orice persoană ori entitate
interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării –
26.11.2019 și până la data de 13 decembrie 2019 orele 10.00 la sediul Primăriei
comunei Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin
intermediul adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu
data de 01.01.2020, pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice
sau agenți economici din U.A.T. Grumăzești, județul Neamț, este înscris pe Ordinea de
zi a ședinței ordinare a Consiliului local Grumăzești, programată a se desfășura în luna
ianuarie 2020.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

P R O I E C T

D E

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.01.2020, pentru
persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice sau agenți economici din U.A.T.
Grumăzești, județul Neamț

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;
Având în vedere dispozițiile legale și normative ale:
- art. 8 alin. (3) lit. K) și art. 9 alin. (1), (2) lit. d) din Legea nr.51/2006 privind Serviciile Comunitare de
Utilități publice, modificată și completată prin Legea nr. 225/2016;
- art. 6 alin. (1) lit.k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 20 alin. (2) lit. d), art. 25, art. 26 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităților, modificată și completată
prin Legea nr. 99/2014;
- art. 3 alin. (3) din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare al localițăților;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 454 lit. g), art. 484, art. 485 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind Transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare.
- art. 3 din H.C.L. nr. 254/12.12.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 162/11.09.2019 a
Consiliului local, vizând atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale
ADI ECONEAMȚ, din zona 3, județul Neamț;
Examinând Raportul de aprobare a primarului U.A.T., precum și avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local;
In temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2020 se stabilește cuantumul taxei speciale de
salubrizare la nivelul U.A.T. Grumăzești, după cum urmează;
a) Taxa de 53 lei/persoana/an pentru persoanele fizice;
b) Taxa de 1.100 lei/an pentru persoanele juridice/agenți economici care au activitate, cu punct de
lucru, pe raza U.A.T. Grumăzești
(2) În cazul familiilor cu mai mult de 5 membri, se percepe taxa de salubrizare doar pe
5 persoane.
(3) Taxa prevăzută la alin. (1) nu se percepe pentru locuințele nelocuibile de pe raza
U.A.T. Grumăzești.
(4) În cazul necolectării separate corecte a deșeurilor, se aplică tarife penalizare
majorate cu 50%.
Art. 2. Taxa reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare, încărcare, transport și
depozitarea deșeurilor menajere/reziduale.

Art. 3. Prestarea serviciului se va face pentru toți utilizatorii casnici și non casnici de pe raza
U.A.T. Grumăzești, colectarea făcându-se selectiv, din poartă în poartă, pentru utilizatorii casnici și
non-casnici, iar pentru persoanele juridice/ agenți economici colectarea realizându-se de la sediile
acestora/punct de lucru.
Art. 4. Stabilirea taxei speciale pentru prestarea serviciului de pe domeniul public se
realizează conform Anexei la H.C.L. nr. 254 din 12 decembrie 2019.
Art. 5. Decontarea serviciului se va face de către U.A.T. Grumăzești, pe baza cântăririlor
efectuate în Stația de Sortare și Transfer Târgu-Neamț conform Anexei la H.C.L. nr. 254 din 12
decembrie 2019.
Art. 6. Primarul U.A.T., prin intermediul personalului din structura compartimentelor de resort
ale aparatului de specialitate , va asigura aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului act
administrativ.
Art. 7. Secretarul general al comunei delegat va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ECONEAMȚ –zona 3 județul Neamț, precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin
intermediul personalului din cadrul compartimentului Monitorul oficial local din structura aparatului de
specialitate al primarului, publicat totodată fiind pe site-ul www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
Comuna Grumăzești
PRIMAR
Nr. 7299 RE/26.11.2019

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de
01.01.2020, pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice sau agenți economici
din U.A.T. Grumăzești, județul Neamț

Ținând cont de prevederile art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, potrivit cărora, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul
persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile
locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se
stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, iar potrivit art. 30 din Legea nr.273/2006, cuantumul
taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local,
precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
Pentru a veni în ajutorul cetățenilor comunei, începând cu data de 01 ianuarie 2020, decontarea
serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii casnici și non-casnici din comună se va face lunar
de către Primăria Grumăzești, pe baza documentelor, a cântăririlor efectuate și a tarifelor
transmise de ADI Econeamț.
Instituirea taxei speciale de salubrizare duce la creșterea calității serviciilor, la dispariția
fenomenului de abandonare și depozitare a gunoaielor pe domeniul public sau privat iar toți
locuitorii vor beneficia de colectarea deșeurilor. Taxa de salubrizare acoperă toate costurile
pentru colectarea, încărcarea, transportul deșeurilor precum și costurile de depozitare a
acestora.
Taxa specială de salubrizare se plătește de către beneficiarii serviciului public de salubrizare,
persoane fizice și juridice, care dețin imobile sau prestează activități pe raza U.A.T. Grumăzești.
Față de cele sus-menționate propun ca pe raza administrativă a comunei Grumăzești să fie
stabilit să fie stabilit nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2020, după cum urmează:
c) 53 lei/persoană/an/ pentru persoanele fizice;
d) 1.100 lei/an/persoanele juridice/agenți economici care au activitate, cu punct de lucru, pe
raza U.A.T. Grumăzești

De asemenea, pentru familiile care depășesc 5 membri, acestea vor plăti taxa specială de
salubrizare pentru 5 persoane, tocmai în ideea de a veni și în sprijinul lor și de a nu crea o
dificultate financiară. Totodată, din cauza faptului că la nivelul comunei Grumăzești, din diverse
motive, sunt locuințe nelocuibile, această taxă nu va fi percepută.
În considerarea celor expuse propun Consiliului local al comunei Grumăzești spre analiză și
aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data
de 01.01.2020, pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice sau agenți economici
din U.A.T. Grumăzești, județul Neamț.

Întocmit,
PRIMAR,

