ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 4386 RE din 20 mai 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 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 13/2020
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, Referatul 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 –
20.05.2020 și până la data de 03.06.2020 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 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 13/2020
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 iulie 2020.
PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDETUL 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

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Grumăzești nr. 13 din 13 ianuarie 2020
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. 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.
- Hotărârii Consiliului Local Grumăzești nr. 13/2020 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
Examinând Referat de aprobare al primarului U.A.T., document ce constituie fundament
al proiectului de hotărâre inițiat de primarul U.A.T.;
Văzând Raport de specialitate al responsabilului salubrizare din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat la nr. 4954 RE din 11 iunie 2020;
Luând act de avizele favorabile exprimate de 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. Se modifică și se completează articolului 2 al Hotărârii nr. 13 din 13 ianuarie
2020 a Consiliului Local, 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, având următorul conținut:
”Art. 2. (1) Taxa reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare, încărcare, transport și
depozitarea deșeurilor menajere/reziduale.
(2) Taxa specială de salubrizare se plătește anual, în 2 (două) rate egale, până la datele
de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către persoanele fizice.
(3) Taxa specială de salubrizare se plătește anual, în 12 (douăsprezece) rate egale –
lunar, de către persoanele juridice.
(4) Pentru persoanele juridice care, la cântărire, scot de la 50 kg/săptămână (200
kg/lună), precum și mai mult de atât, vor plăti prețul de taxare perceput de Colectorul de
gunoi, adică 780 lei/tonă începând cu data intrării în vigoare a prezentei.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Grumăzești nr. 13 din
13.01.2020, rămân neschimbate.
Art. 3. Primarul U.A.T., prin intermediul personalului din structura compartimentului
contabilitate-financiar, taxe și impozite al aparatului de specialitate, va asigura aducerea la
îndeplinire a dispozițiilor prezentului act administrativ.
Art. 4. Secretarul general al comunei delegat va asigura comunicarea prezentului act
administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate, 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 DELEGAT,

ROMÂNIA
Județul Neamț
Comuna Grumăzești
Nr. 4360 RE/ 20.05.2020

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Grumăzești nr.
13 din 13 ianuarie 2020 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

Având în vedere veniturile contribuabililor – persoane fizice sau juridice, întâmpinânduse probleme la plata acestei taxe speciale de salubrizare;
Programul de plată a taxelor și impozitelor nu dă voie contribuabililor să poată plăti în
mai multe etape în decursul anului de plată a acestei taxe, tocmai de aceea consider că este
necesar să venim în ajutorul acestora cu următoarea modificare și completare a H.C.L. nr.
13/2020, precum:
”Art. 2. (1) Taxa reprezintă contravaloarea serviciilor de colectare, încărcare,
transport și depozitarea deșeurilor menajere/reziduale.
(2) Taxa specială de salubrizare se plătește anual, în 2 (două) rate egale, până la
datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv, de către persoanele fizice.
(3) Taxa specială de salubrizare se plătește anual, în 12 (douăsprezece) rate
egale – lunar, de către persoanele juridice.
(4) Pentru persoanele juridice care, la cântărire, scot de la 50 kg/săptămână
(200 kg/lună), precum și mai mult de atât, vor plăti prețul de taxare perceput de Colectorul
de gunoi, adică 780 lei/tonă începând cu data intrării în vigoare a prezentei.”
De asemenea, țin să precizez că celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local
Grumăzești nr. 13 din 13.01.2020, rămân neschimbate.
Luând în calcul și posibilitatea depășirii cantității de 50 kg/săptămână (200 kg/lună) de
către persoanele juridice, considerăm necesară plata prețul de taxare perceput de Colectorul
de gunoi, adică 780 lei/tonă, deoarece apar costuri suplimentare ce necesită a fi acoperite.
Având în vedere cele enunțate mai sus, înaintez Consiliului local al comunei Grumăzești,
județul Neamț Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local Grumăzești nr. 13 din 13 ianuarie 2020 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, cu propunerea de a
analiza și adopta proiectul de hotărâre în forma prezentată.
Întocmit,
PRIMAR,

