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HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești, pe
anul 2018
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din
data de 05.01.2018,
Având în vedere:
- adresa nr. 2395/15.11.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
si inregistrata la UAT Municipiul Moinesti cu nr.40905/20.11.2017;
- raportul nr.40267/14.11.2017 al Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Moineşti;
- expunerea de motive nr. 40268/14.11.2017 a Viceprimarului municipiului Moineşti;
- Anunţul nr. 34763/16.11.2017 pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre şi postarea pe
pagina de web www.moinesti.ro;
- Adresa nr. 40626/16.11.2017 către redacţia ziarului „Deşteptarea” Bacău;
- Procesul-verbal nr. 40627/16.11.2017 privind îndeplinirea procedurii de transparenţă decizională;
- Extras din ziarul „Deşteptarea” Bacău din 23.11.2017;
- Procesul-verbal nr. 42011/27.11.2017 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre;
- prevederile art. 8, alin.(3), lit. ,,j” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin.(1), lit. ,,k”, art. 9, art. 25, art. 26, alin. (1), lit. ,,c” din Legea nr.101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităților, republicată ;
- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;
- Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul ,,Sistem Integrat de Management al
Deșeurilor Solide în Județul Bacău”.
Văzând raportul nr. 453/05.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie socială,
protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 461/05.01.2018 al Comisiei pentru activităţi economicofinanciare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr. 467/05.01.2018 al Comisiei
pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. ,,d” raportat la alin. (6), lit. ,,a”, punctul 14 și ale art. 45,
alin. (2), lit. ,,c”, art. 48, alin. 2, art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 - Se aprobă taxa specială de salubritate pe raza municipiului Moinești pentru persoane fizice,
în cuantum de 9,97 ron/persoană/lună.
ART. 2 – (1) Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de salubritate stabilită în funcție de numarul
de persoane din fiecare familie, sau numărul de locatari ce locuiesc la o anumită adresă.
(2) Persoanele fizice au obligația depunerii declarației pe propria raspundere de impunere sau de
modificare a numărului de persoane la UAT în vederea stabilirii taxei în luna ianuarie.

(3) În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către
compartimentele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de UAT Municipiul Moinesti.
ART. 3 - (1) Pentru toate imobilele situate în Municipiul Moinești proprietarii
/locatarii/comodatarii/chiriașii indiferent de modul de deținere vor fi impusi la taxa de salubritate pentru o
persoana în cazul nedepunerii declarației.
(2) Pentru proprietarii imobilelor cladiri prevăzuți la alin. (1) care nu probează cu documente
existența impunerii pentru taxa de salubritate la unul din imobile aflate în proprietate, comodat sau alte
situații, impunerea se va efectua la imobilul de domiciliu sau reședință.
(3) Documentele pe baza cărora se va efectua impunerea/scăderea sunt:
- pentru cetațenii cu domiciliul sau reședința în Municipiul Moinești care sunt plecați din
localitate, documente care să ateste șederea în altă localitate: contract închiriere,viza reședință, permis
ședere, contracte prestare servicii de salubritate, alte documente);
- pentru cetățenii care au imobile cladiri proprietate în Municipiul Moinești și au domiciliul
stabilit în strainătate: adeverință de la Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor
/Consulate/Ambasade și/sau alte documente de identitate valabile;
(4) Pentru elevi si studenti impunerea/scaderea se va efectua anual in lunile ianuarie si iulie;
(5) Impunerea și scutirea la plata taxei de salubritate va opera de la data prezentării și înregistrării
documentelor la sediul UAT Municipiul Moinești.
ART. 4 - Se aproba modelul Declarației privind stabilirea taxei de salubritate pentru persoane fizice,
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 5 – Se aproba acordarea subvenției din bugetul local pentru unele categorii de persoane fizice
pentru care se acorda scutire de la plata taxei de salubritate pentru categoriile care beneficiază de scutire
sunt urmatoarele:
- Persoane cu handicap grav sau accentuat, pesrsoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi
reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de
invaliditate;
- Persoane detinute politic, veterani și vaduve de razboi;
- Persoane beneficiare de venitul minim garantat.
ART. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcția Utilități
Publice și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului muncipiului Moineşti.
ART. 7 - Prezenta hotarâre va intra în vigoare la data de 01.01.2018.
ART. 8 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
Municipiului Moineşti, Direcţiei Utilități Publice, Direcției Economice, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PROF. ABĂCIOAIE SERGIU-DAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

NR. 1
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 05.01.2018, cu 19 voturi pentru din 19 consilieri în
funcție.
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 1/05.01.2018

DECLARAȚIE
privind stabilirea taxei de salubritate pentru personae fizice conform
H.C.L. nr. 1 din 05.01.2018
Subsemnatul
_____________________________
C.I.
seria
_________
nr.___________CNP_______________________ eliberat de Poliția ____________ la data de
_______________
Domiciliul:loc.__________jud___________str.____________nr_____bl____sc_____ap___telefon/
fax/e-mail____________
Declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare
pentru_______persoane.
Nr crt.

Nume și prenume

Cuantum lei/luna

Suma datorată pentru
anul fiscal

TOTAL

Obligațiile contribuabilului:
1.Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la
D.U.P.-Birou monitorizare din cadrul UAT Municipiul Moinești în termen de 30 de zile de la
data producerii acesteia în vederea operării.
2.Termenul de plată a taxei de salubrizare este lunar;
3.Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calculul și plata majorărilor de
întarziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform Legii nr.
207/2015 privin Codul de procedură fiscal, reactualizată.
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