
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOTARA REA NR. 	 

DIN  I21_ 	. 2020 

Privind:  completarea Hotararii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30.12.2019 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice i juridice din Municipiul 
Tecuci. 

Initiator: Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 

Numar de inregistrare i data depunerii proiectului: 77938/22.12.2020; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in edinta. 	MON1k12/9 7  	 in data de 

le- 12 Z'020 ; 
Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare, inregistrat sub nr.77939/22.12.2020;  
- raportul de specialitate intocmit de Serviciu Monitorizare Servicii Publice, inregistrat sub 

nr.77940/22.12.2020;  
- avizele emise de comisiile de specialitate nr. 	 ; 
- prevederile HCL nr. 167/30.12.2019; 
- art. 1, aim. 4 lit. k, lit. I prima teza, art. 8, alin. 3 lit. j, art.40, art. 43, aim. 2 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si compleldrile ulterioare; 
- art. 183 aim. 1, aim. 2 din Legea privind Codul de procedura fiscald nr. 207/2015 actualizat; 
- art. 13 aim. 3, art. 24 alin. 6, art. 25, art. 26 alin 1, lit. a 0 c, alin.3, art. 30 aim. 3, aim. 6 din Legea 

serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile i completarile ulterioare; 

	

- 	art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale , actualized; 
art. 484 alin. 2, art. 485 aim. 1 din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015 actualizatd; 

	

- 	art. 129 alin.1, alin. 2 lit. d), alin.7 lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
In baza prevederilor: 
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala; 
- art.139, alin.3 lit. c i art.196, alin.1, lit, a) din OUG nr. 57/2019 

HOTARASTE 

Art. 1. Se aproba completarea HCL nr. 167/30.12.2019 cu art. 3^1 care va avea urmatorul continut: 

„ Art. 3'1. Taxa speciald de salubri.zare se aplica. si  pentru anul fiscal 2021 si are regimul unei creante fiscale, 

find purtatoare de accesorii, conform prevederilor codului fiscal, pentru intazierele la pled." 

Art. 2. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 167/30.12.2019 raman neschimbate. 

Art. 3. Once prevedere contrard prezentei holarari, se abroga. 

Art. 4. Prezenta hotdrire va fi adusd la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 

Art. 5. Prezenta hotdrare va fi adusa la cunotinta celor interesati prin grija Secretarului General al UAT 

Municipiul Tecuci. 

PRESEDINTE DE 5EDENI4 
	

Contrasemneaza pentru 

TUDOR CIMPANU 
	

legalitate 

Secretar general 

Jr. George Lucian Boitsajr 



UDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRJMAR 
NR. 77939/22. 12.2020 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: coinpletarea Hotararii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30.12.2019 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare 

pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. 

Temeiul legal al Proiectului de hotărâre îl constituie prevederile art.6, alin. 1, lit. 
k), art.8, art.26, alin. 1, lit.c), alin. 2, alin. 3 şi alin.5 din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.42, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit ăţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, art. 129, alin 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere ca operatorul serviciului de salubrizare, SC Compania de 
Utilitati Publice SRL Tecuci, care colecteaz ă  de pe raza Municipiului Tecuci de şeurile 
municipale produse de c ătre toţi utilizatorii nu a solicitat modificarea tarifului pentru 
colectat, transportat şi depozitat în staţia de transfer a de şeurilor menajere şi a tarifului 
pentru încărcat şi transportat de şeuri menajere la depozitul Ro şieşti, taxa speciala de 
salubrizare care va fi aplicata in anul fiscal 2021 va ramane la valoare stabilita pentru 
anul 2020, valoare aprobata prin HCL rir. 167/30.12.2019. 

Mentionez ca in functie de reorganizarea si eficientizarea activitatii SC CUP 
SRL Tecuci in anul 2021, de evolutia tarifelor pentru depozitarea de şeurilor menajere 
la depozitul Ro şieşti, precum si de evolutia preturilor de consum in cursul anului 
2021, se va reanaliza cuantumul taxei speciale de salubrizare in vederea diminuarii 
acesteia. 

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă  exclusivă, in condiţiile 
legii, în tot ceea ce prive şte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea 
serviciilor de utilit ăţi publice. În exercitarea competen ţelor şi atribuţiilor ce-i revin în 
sfera serviciilor de utilit ăţi publice, UAT Tecuci asigur ă  cadrul necesar pentru 



furnizarea serviciilor de utilitati publice i adopta hotarari in legatura cu stabilirea 
aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare de utilitati publice, 
In situatiile preVazute de legi speciale. 

Avand in vedere aspectele mentionate consider ca este oportuna promovarea 
proiectului de hotarare in forma prezentata. 

PRIMAR 

Lucian-Gr*ore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. 77940/22. 12.2020 

Privind: completarea Hotararii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30. 12.20 19 

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare 

pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. 

Prin HCL nr. 167/30. 12.2019 s-a aprobat taxa speciala de salubrizare pentru 
persoanele fizice si juridice care produc deseuri municipale pe raza Municipiului 
Tecuci dupa cum urmeaza: 

Valoarea taxei de 
salubrizare pentru 

Valoarea taxei de salubrizare pentru persoanele j uridice 

Cu cel puţin un salariat 
Cu cel puţin un salariat avand 

persoane fizice Fără  salariaţi 
avand contract 

individual de muncă  cu 
contract individual de muncă  

normă  întreagă  
cu timp parţial 

12,15  lei/persoana!luna 21 Iei/luna 26 lei/salariat/luna 13 lei/salariat/luna 

Conform Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fiziee si juridice din Municipiul Tecuci aprobat prin hotararea mai sus 
mentionata s-a instituit taxa speciala de salubrizare începând cu anul 2020, pentru 
utilizatorii serviciului public de salubrizare persoane fizice. 

De asemeni, in condiţiile în care utilizatorii serviciului de salubrizare persoane 
juridice refuză  să  încheie contract de prest ări servicii cu operatorul de salubrizare, în 
baza prevederilor art. 26, coroborat cu art. 3 0 alin 3 din Legea nr. 10 1 /2006 privind 
salubrizarea localităţilor cu modificările si completările ulterioare, s-a instituit taxa 
speciala de salubrizare pentru persoane juridice. 

Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările si completările ulterioâre, coroborate cu dispozi ţiile art.30 din Legea 
nr.273/2003, privind finan ţele publice locale, cu modific ările si completările 
ulterioare, Consiliile Iocale aprob ă  taxe speciale pentru func ţionarea serviciilor 
publice, create în interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor 
speciale. . 
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Avand in vedere tarifele aprobate pentru activitatile: 
- precolectarea, colectarea i transportul deseurilor municipale, inclusiv ale 

deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere, cu exceptia celor cu regim 
special; 

- sortarea deseurilor municipale; 
- depozitarea controlatd a deseurilor municipale, 

precum si faptul ca operatorul de salubrizare SC CUP SRL Tecuci nu a solicitat pana 
in prezent modificarea tarifelor respective, taxa speciala de salubrizare care va fi 
aplicata in anul fiscal 2021 va ramane la valoare stabilita pentru anul 2020. 

Precizam ca odata cu instituirea taxei speciale de salubrizare au fost aprobate si 
declaratiile privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice, respectiv 
juridice. Daca in datele din declaratiile depuse in cursul anului 2020 nu intervin 
modificari, acestea raman valabile si pentru anii urmatori. In situatia in care survin 
anumite modificari fata de declaratia initiala, utilizatorii vor depune la registratura 
Primariei Municipiului Tecuci o noua declaratie corespunzatoare situatiei respective. 

Fata de cele prezentate, in conformitate cu prevederile art. 129 aim. 1 §i 
art. 196, alin.(1) lit, a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Tecuci pro iectul de hotarare. 

Serviciul Monitorizare Servicii Publice 
Popovici Nona 
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0 M N j A  

JTJDETUL r-ALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 

ROTARA.REA NR. 

DIN 	,30, 12_ _ 2019  

U.A.T, MUNICIP11," ECUCI 
VIZAT/ 	.- 

1 CONTROL F1NANCIAIR rniVENTIV 
8 ()AC NUTOAT PETRU 

I A N L 	I  LUNA 	Z IU Ar3A—j  

Privind:  aprobarea: Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice 
juridice din •MuniCip' iul Tecuci. 

Initiator: CsatAlin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului: 74351/24.12.2019; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Ga1ai , intrunit Insedinfa 	aq9700Va/ta 	in data de 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare, inregistrat sub nr.72818/17.12.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Serviciu Monitorizare Servicii Publice, inregistrat sub nr. 

72819/17.12.2019; 
- avizele emise de comisiile de specialitate nr.1,2,3,4 si 5; 
- art. 1, aim. 4 lit. k, lit. I prima teza, art. 8, aim. 3 lit. j, art.40, art. 43, aim. 2 din Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utiliati publice, republicata cu modificarile i complethile ulterioare; 
- art 18.1alin_Lalin_2dinLegeaprivincl Codul do proceclura fiscalai nr 207/2015 actualizat;  
- art. 13 aim. 3, art. 24 aim. 6, art. 25, art. 26 alin I, lit. a si c, alin.3, art. 30 alin. 3, alin. 6 din Legea 

serviciului de salubrizare a local itatilor nr. 101/2006 cu modificarile i completkile ulterioare; 
- art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizatk 
- art. 484 alin. 2, art. 485 Min. I din L,egea privind Codul Fiscal nr. 227/2015 actualizata; 
- art. 129 alin.1, alin. 2 lit. d), alin.7 lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

In baza prevederilor 
- Legea 52/2003 privind transparenta decizionala; 

art.139, alin.3 lit. c si att.196, alin.1, lit, a) din OUG nr. 57/2019 

HOTARA.STE 

Art. 1. (1) Se aproba Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice i persoane 
juriclice din Municipiul Tecuci. 
Art.2 (1 )Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice din municipiul Tecuci conform anexei nr. 
ce face parte integranta din prezenta hotArare. 
(2) Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice din municipiul Tecuci care refuza sa incbeie 
contract de prestari servicii de salubrizare cu operatorul serviciului de salubrizare, conform anexei nr. 4 ce face 
parte integrana din prezenta hotArare. 
Art. 3 Taxa specia1.1 de salubrizare se aplica pentru anal fiscal 2020 si are regimul :mei creante fiscale. fiind 
purtaroare de accesorri, conform prevederilor codului fiscal, pentru intarziereie la plata_ 

• Art. 4. Se aproba Anexele 1- 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 5 Once prevedere contrarã prezentei hotarari, se abroga.. 
Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 7 Prezenta hotarare 	. a : a cunostinta celor interesati prin grija secretarului Municipiului Tecuci. 

\ 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Seeretar genefal 

Jr. Fotachk Vaferica 

PRy.SEDI 


