ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro

PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind modificarea taxei speciale pentru producătorii de deşeuri
de pe raza comunei Măureni și stabilirea unor măsuri adiacente acestei activități
Consiliul local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei ,
- dispoziţiile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare al localităţilor cu modificările şi
completările ulterioare,
- dispoziţiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
- dispoziţiile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
- procesul – verbal nr. 172/17.01.2017 privind afişarea prezentului proiect de hotărâre,
- dispoziţiile art. 18 din Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Măureni aprobat prin
HCL 26/2009,
- avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 9 si 14 şi art. 42 alin.(2), coroborat cu art.115 lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabileşte taxa specială pentru activitatea de precolectare, colectare, transport, sortare si
depozitare controlată a deşeurilor menajere și a celor asimilate acestora, inclusiv a deşeurilor toxice din
deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special de la gospodăriile populaţiei și de la agenții
economici de pe raza comunei Măureni după cum urmează:
I.
a.
b.
II.
a.
b.
III.
a.
b.

Pentru deșeuri nesortate:
pentru gospodăriile populației: 4,00 lei / persoană / lună.
pentru agenții economici / instituții publice: 30 lei / lună
Pentru deşeuri sortate
pentru gospodăriile populației: 2,00 lei / persoană / lună.
pentru agenții economici / instituții publice: 15 lei / lună
Pentru deşeuri rezultate din activităţi de construcţii şi demolări
pentru gospodăriile populației: 10,00 lei / tonă
pentru agenții economici / instituții publice: 20,00 lei / tonă

Art.2.(1) Taxa stabilită la art. 1 va fi încasată prin casieria primăriei, prin debitarea tuturor
gospodăriilor populaţiei / agenților economici / instituțiilor publice cu suma aferentă.
(2) Gospodăriile populației vor fi debitate în baza datelor din registrul agricol în ceea ce
priveşte componenţa acestora.
(3) In situaţia locuințelor goale sau a gospodăriilor în care membrii acesteia sunt plecați
pentru o perioadă de peste 12 luni, nu se va plăti taxa de salubritate .

(4) În situația gospodăriilor în care numărul membrilor acestora este mai mare de 5, taxa de
salubritate se va plăti/debita pentru maxim 5 persoane.
(5) În situația în care până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri o gospodărie a achitat
integral taxa de salubritate pentru întreg anul 2017, în cazul în care vor rezulta diferențe prin aplicarea
taxei pe persoană, aceasta va rămâne la nivelul achitat și nu se va mai debita.
Art.3.(1) Cererile pentru acordarea de scutiri, pentru efectuarea de modificări în ceea ce privește
numărul de persoane sau pentru alte modificări în ceea ce privește taxa de salubritate vor fi depuse la
registratura primăriei și vor fi însoțite de documente justificative din care să rezulte situația solicitată.
(2) Scutirile sau modificările în ceea ce privește taxa de salubritate se vor face începând cu
luna următoare depunerii cererii.
(3) Pentru cazul prevăzută la art. 2 alin (3) cererea va fi însoțită în mod obligatoriu de o
declarație pe propria răspundere a capului gospodăriei din care să rezulte situația în care se află.
Art. 4.(1) Se aprobă plata din bugetul local al comunei a tuturor taxelor instituite de legi sau alte
acte normative în ceea ce privește deșeurile, respectiv taxa la fondul mediu și taxa la operatorul județean
de colectare a deșeurilor.
(2) Se aprobă plata de la bugetul local a sumei de 10.000 lei / lună pentru activitatea de
precolectare, colectare, transport, sortare si depozitare controlată a deşeurilor menajere preluate de pe cele
35 ha de spații verzi și terenuri virane care aparțin domeniului privat sau public al comunei către
operatorul economic prestator al acestor servicii.
Art.5. (1) Accesul la informaţiile privind impozitele şi taxele locale se asigură în mod gratuit.
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publicului afisare in locuri vizibile şi pe pagina
web, termenul de depunere al contestaţiilor cu privire la prevederile prezentei hotărâri fiind de 15 zile de la
data afisarii / publicarii, după care Consiliul Local Maureni, în prima şedinţă, va delibera asupra
contestaţiilor şi va decide în consecinţă, fie prin acceptarea propunerilor, fie prin considerarea ca
nefondate a contestaţiilor .
(3) În cazul în care nu sunt contestaţii sau acestea sunt respinse de către Consiliul Local
Maureni, prezenta hotărâre rămâne definitivă şi intră în vigoare în termenul prevăzut la art.7.
Art.4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică conform art. 48 alin 2, art. 49 şi art. 117
lit. e) din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare la
:
- Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin ,
- Primarul comunei Măureni,
- Compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului.
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