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H O T ~ R Â R E A nr.67
Privitor la: Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au
încheiat contract de salubritate cu firma specializată de pe raza Oraşului Băile Olăneşti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din
data de 30 septembrie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Traşcă Iulian Flavius.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 ,a fost ales pre]edinte de ]edin\`
dl.P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu.
{n baza proiectului de hot`r@re, a expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile
Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului,
precum ]i a rapoartelor de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Luând [n dezbatere referatul de specialitate nr.9240/11.09.2015, prin care
compartimentul gospod`rie comunal` propune spre aprobarea institurii taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele care nu au încheiat contract de salubritate cu firma specializată
de pe raza Oraşului Băile Olăneşti, precum şi a Regulamentului privind instituirea şi
administrarea taxei speciale de salubrizare în oraşul Băile Olăneşti.
|in@nd cont de prevederile art.6 alin.(1) litera "k"din Legea serviciului de salubrizare a
localităților nr. 101/2006, coroborat cu dispoziţiile art.26 alin.(2) litera "c", alin.(4) şi (5) din
acelaşi act normativ;
Având în vedere prevederile art.282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările
ulterioare, coroborat cu dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificăile şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art.6 şi art.90 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;
{n baza prevederilor art.36 alin.2 lit."b", alin.4, lit."c" şi litera "e", alin.6 lit."a" punctul
14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare .
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = ”12.
{n temeiul art.45 alin.2, litera "c", coroborat cu art.47, art.49 şi art.115 alin.1 lit."b"
din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – Începând cu data de 01 noiembrie 2015 se aprobă instituirea taxei speciale de
salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi
asimilabile acestora, pentru toate persoanele fizice şi juridice care au domiciliul pe raza
Oraşului Băile Olăneşti şi nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate direct sau prin
asociaţiile de proprietari.
Art.2– Taxa specială de salubrizare se plăteşte de toate persoanele fizice şi persoanele
juridice de pe raza Oraşului Băile Olăneşti, care nu au încheiate contracte în acest sens cu
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operatorul de salubrizare şi se aplică numai în zona de activitate a operatorului de servicii de
salubrizare autorizat de adminstraţia publică locală, respectiv acolo unde infrastructura
stradală permite accesul autospecialelor.
Art.3 - a) Persoanele fizice prevăzute la art.2 sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie
de numărul de persoane din fiecare familie, numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă,
iar persoanele juridice vor achita o taxă de 100 lei/lună.
b) Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor
(medicale, de avocatură, etc), birourilor (notariale, executorilor judecătoreşti, etc), precum şi
asociaţiile familiale, datorează taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru
persoanele fizice.
Art.4 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice este de 7
lei/persoană/lună, iar pentru persoanele juridice este de 100 lei/lună.
Art.5 - Se aprobă Regulamentul privind instituirea şi administrarea taxei speciale de
salubrizare în Oraşul Băile Olăneşti, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.6 - Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei
speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de
familie, chiriaşi, rude, flotanţi, etc), la fel şi persoanele juridice au obligaţia depunerii
declaraţiei în vederea stabilirii taxei de salubrizare.
Art.7 - Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice se face
pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Declaraţiile privind taxa specială de salubrizare se
depune la sediul Primăriei oraşului Băile Olăneşti, compartimentul impozite şi taxe. Termenul
de depunere a declaraţiei este de 30 de zile de la înştiinţare privind instituirea taxei.
Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, precum şi depunerea acesteia peste
termenul stabilit prin prezenta hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
contravenţională.
Art.8 - Se aprobă modelul declaraţiilor şi deciziilor de impunere după cum urmează:
a) Modelul "Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice" şi
modelul "Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice", conform anexelor 2 şi 3 la prezenta.
b) Modelul "Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare pentru persoane juridice" şi
modelul "Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane juridice", conform anexelor 4 şi 5 la prezenta.
c) Modelul "Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare pentru persoane ce
desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative" şi modelul "Deciziei de impunere
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane ce desfăşoară activităţi
pe baza liberei iniţiative ", conform anexelor 6 şi 7 la prezenta.
Art.9 - Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare,
precum şi stabilirea şi sancţionarea abaterilor, se va realiza de către serviciul de impozite şi
taxe împreună cu persoana responsabilă cu problemele de mediu.
La declaraţiile de impunere se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii
rectificative. Termenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data
modificării datelor iniţiale. În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din
oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea
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Art.10 - Taxa de salubrizare se datorează anual, cu termen de plată în două tranşe egale,
31 martie şi 30 septembrie. Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul majorărilor de
întârziere, precum şi declanşarea procedurii executării silite, potrivit dispoziţiilor OG
nr.92/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Sumele provenite din încasarea taxei de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru
finanţarea activităţii de salubrizare.
Art.11 - Sancţiuni:
a) Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500-1000 de lei.
b) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către persoanele
împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale primăriei.
c) Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului
stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.
Art.12 - Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor.
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul oraşului prin compartimentele
de specialitate.
Prezenta hot`r@re se va comunica compartimentului gospodărie comunală în vederea
aducerii la îndeplinire, Instituției prefectului județului Vâlcea, Primarului şi se aduce la
cuno]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu
Contrasemnează,
p.Secretar,
c.j.Enache Denisa
Elena
B`ile Ol`ne]ti, 30 septembrie 2015
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