ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL ORAŞ BREZOI
HOT Ă R Â REA

Nr. 86

Privitoare la: "Instituirea, la nivelul orasului Brezoi, a taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat
contract cu operatorul de salubritate",

Consiliul Local Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
29.10.2015, la care participă un nr. de 14 consilieri din totalul de 15 din câţi este
constituit,
Vazand

ca prin H.C.L nr.74/24.09.2015,

domnul

consilier

Atanasescu

Constantin a fost ales presedinte de sedinta,
Luând în discuţie expunerea de motive prezentată de catre dl, Schell Robertprimarul oraşului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum şi
raportul de specialitate nr.7338/23.l0.2015,întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate,
Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune instituirea, la nivelul
orasului Brezoi, a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat
contract cu operatorul de salubritate,
Vazand Nota de Control nr. 5704/24.08.2015 incheiata de A.N.R.S.C. - A.T.
Slatina, cu ocazia controlului la Primaria Brezoi,
Văzând raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul
oraşului Brezoi, dat în considerarea situaţiei de fapt relevate de raportul de
specialitate mai sus menţionat,
Vazand Anuntul nr.6545/25.09.2015 intocmit in baza disp. art.7 din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare,
In conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 10112006 a serviciului de
salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 484 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si cu cele ale
prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art.36, alin.(9) si art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
cu un nr. de 14 voturi "pentru",

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Începând cu data de 01.XI.2015, se aprobă instituirea taxei speciale de
salubrizare pentru colectare, transport, depozitare şi neutralizare a deşeurilor
menajere şi asimilabile acestora, pentru toate persoanele fizice si juridice care au
domiciliul sau reşedinţa ori sediul sau punctul de lucru în orasul Brezoi şi nu au
încheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau prin asociaţiile de
proprietari.
Art.2.Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de persoane fizice:
a)veteranii de război, vaduvele de război si vaduvele necasatorite ale
veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art.l şi 5 din Decretul-Lege 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate;
Art.3.Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre sunt obligate la
plata taxei în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul
locatarilor existenţi la adresa respectivă.
Art.4. Operatorul serviciului de salubritate din orasul Brezoi împreună cu
Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe vor asigura
evidenţa la zi a tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii în vederea
impunerii ulterioare a taxei de salubritate.
Art.S.(l) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au
încheiat contract cu operatorul de salubritate se face de Serviciul Buget, Contabilitate,
Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe pe baza evidenţelor ţinute la zi, împreună cu
operatorul serviciului de salubritate.
2) Stabilirea, impunerea, constatarea şi încasarea taxei speciale de
salubrizare se va realiza de către Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii,
Venituri, Taxe din cadrul Primăriei Brezoi, conform prevederilor legale în vigoare în
materie de impozite şi taxe locale şi în concordanţă cu prezenta hotărâre.
Art.6.(1) Taxa specială de salubrizare se datorează anual, cu termen de plată în
două rate egale, respectiv 31 martie şi 30 septembrie.
2) În situaţia în care ulterior impunerii, persoanele încheie contracte cu
operatorul de salubritate, aceştia nu mai datorează taxa specială de salubritate,
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.
3) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul şi plata
perralizărilor prevăzute de legislaţia fiscală în această materie.
Art.7.Condiţiile în care se va realiza decontarea prestaţiilor efectuate de
operatorul de salubritate vor fi stabilite prin convenţie încheiată cu operatorul.
Art.8.Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 50,00 lei/luna, pentru
persoanele juridice si 6,00 lei/lună, pentru fiecare persoană fizică în parte.
2) Taxa specială de salubrizare poate fi actualizată anual până la data de
30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire de Primarul orasului Brezoi.

Art.l0. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunoştinţa publică prin afişare la
sediul Primăriei orasului Brezoi, pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro şi va
fi comunicată operatorului serviciului de salubritate din orasul Brezoi S.C."URBAN"
S.A., Primarului orasului Brezoi si Institutiei Prefectului-Judetul Valcea.

Brezoi la 29 octombrie, 2015
Contrasemnează pentru legalitate,
Presedinte de sedinta,
Atanasescu Co
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