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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 15 DECEMBRIE 2021 

Modificarea i completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubrizare pentru persoane fzice i juridice din Municipiul Tecuci. 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprenţa decizională  în administraţia 
publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Miercuri, 15.12.2021, ora 14.00 la CASA DE 
CULTURA TECUCI, SALA STUD1O, dezbaterea publică  asupra proiectului de hotărâre: 

Modificarea i conipietarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de saiubrizare 
pentru persoane fizice si juridice din Municipiul Tecuci. 

La debaterea publică  participă  persoana desemnată  responsabilă  pentru relaţia cu 
societatea civilă, secretarul general, sefi de servicii/birouri din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci 
precum i cetăţeni, în sală  flind un număr de i 7 persoane. 

In vederea participării la dezbaterea publică  s-au trirnis invitaţii scrise persoanelor 
juridice, persoanelor flzice cât i domnilor consilieri locali. 

La proiectul supus dezbaterii publice, până  la dala de 10.12.2021, a fost înregistrată  o 
recomandare scrisă, înregistrată  sub nr. 63403/10.12.2021 de către Sef Serviciu Monitorizare 
Servicii Publice., care are următorul cuprins: 

Art. 9, alin. l din Regulamentul de aplicare a taxei speciaie de salubrizare pentru persoane 
fizice si jundice din Municipiul Tecuci se completeaza cu lit. c, d si e, care vor avea urmatorul 
continut: 

c) Pentru irnobile pvoprietatea persoanelor fizice care sunt date in chirie, comodat sau in alta 
forma, altor persoane fizice/juridice, obligatia depunerii declaratiei de salubrizare revine 
proprietarului. 

d) Pentru imobilele aflate in proprietatea statuluiJUAT Municipiul Tecuci, obligatia depunerii 
declaratiei de saiubrizare revine chiriasilor acestor imobile. 

e) În situatia in care contribuabilul - persoana flzicaljuridica detine in proprietate cladiri cu 
destinatia de Iocuinte colective (cladiri rezidentiale) care sunt inchiriate. concesionate, date in 
adminislrare sau in flosinta, dupa caz, acesta are obligatia dcpunerii declaratiei de salubrizare 
pcntru toate persoaneie flzice care Iocuiesc in cladirea respectiva. 

In baza acestci decaratii se va stabili taxa speciala de salubrizare pcnlru toatc persoanele care 
Iocuiesc in c]adirea rezidentiala, iar taxa va 11 achitata de catrc proprietarul respectivei cladiri. 



Doamna Nona Popovici specifică  unnătoarele: 
Avand in vedere faptul că  un număr insemnat de persoane fizice din Municipiul Tecuci nu 

au depus declaraţie pentru a putea fi luaţi în evidenţă  cu această  taxă  de salubrizare, s-a considerat 
oportună  modificarea Regulamentului in ceea ce priveşte modul de impunere a ac,estei taxe de 
salubrizare către persoanele fizice, deci nu ne referim la persoanele juridice. Taxa răr" riâne aceeaşi de 
12,5 lei/ persoană/lună  iar la persoanele juridice rărnâne la fel cum a fost anii trecuţi, doar la 
persoanele fizice modul de impunem va fi puţin diferit faţă  de anul 2021. incepând cu 1 ianuarie 
2022 Regulamentul aduce unele modificări în sensul c'ă  persoanele care deţin mai multe imobile cu 
destinaţia de locuinţă  vor fi impuse conform declaraţiei, iar imobilele care nu au chiriaşi sau nu sunt 
folosite, proprietarii vor fi obligaţi să  plătească  pentru o singură  persoană  taxa de salubrizare ca la 
asociaţii, intreţinerea o plătesc toţi pentru o persoană  dacă  au imobilul nefolosit. 0 altă  noutate — 
dacă  un proprietar de imobil nu depune deloc declaraţia, acesta va fi impus cu 4 persoane din oficiu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, am procedat la incheierea prezentei minute 
privind: "Modificarea si compietarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubrizare pentru persoane fizice şi juridice din Municipiul Tecuci." 
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