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Cod fiscal 2540899

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul
prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului
de salubrizare, aprobarea Regulamentului de aplicarea a taxei special de salubrizare in orasul

Ocnele Mari

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), din Legea nr. 215 din 23 aprilie
2001 a administraţiei publice localeprimarul coordonează realizarea serviciilor publice de interes
local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local si ia măsuri pentru
organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36
alin. (6) lit. a)-d);

Avand in vedere :

- Art.26 alin (3) din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 conform caruia “Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform
prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.

- Art.17 lit.e si f din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
potrivit carora autoritatile administratiei publice locale au obligatia:

“e)să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data
de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe
cel puţin unul dintre următoarele elemente:

o (i)volum;
o (ii)frecvenţă de colectare;
o (iii)greutate;
o (iv)saci de colectare personalizaţi;

f)să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu
de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte
pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea
deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care
beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;”

- Adresele numarul 1763/24.04.2019 si 1855/06.05.2019 ale SC Urban SA

propun elaborarea unui proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de
salubrizare
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