ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna
Octombrie 2017, a Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Octombrie
2017, a Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art
35 alin 1-Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin
hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele
consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.-“, art 41 “ Sedintele consiliului local
sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui
presedinte supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa
presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Octombrie 2017, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 2017
al Consiliului Local Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si
functionarea Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul
alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui
de sedinta pentru luna Octombrie 2017 al Consiliului Local Urecheni.

secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 2017.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion si raportul de specialitate al
consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Octombrie 2017, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Octombrie 2017 domnul Livada Fanica.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 49
DIN 15.09.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Octombrie 2017
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luind act de expunerea de motive intocmita de catre domnul primar si raportul de
specialitate al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru
luna Octombrie 2017, domnul Luca Constantin.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni
pentru luna Octombrie 2017 domnul Livada Fanica.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin
grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Expunere de motive
la proiectul de hotarire privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Urecheni în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt
Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni;

Avand in vedere :
-Adresa Scolii Gimnaziale Urecheni prin care se solicita desemnarea unui reprezentant
din partea aparatului de specialitate al primarului care sa faca parte din consiliul de
administratie al Scolii Gimnaziale precum si promovarea unui proiect de hotarire cu
privire la desemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului local Urecheni care sa
faca parte din acelasi Consiliu de administratie si un reprezentant pentru Comisia pentru
asigurarea calitatii (CEAC);
-prevederile OUG nr 49/26.06.2014 privind modificarea si completarea Legii Educatiei
Nationale Nr 1/2011;
De asemenea avind in vedere prevederile art 36 alin(1), alin (2) lit “d” si (6) pct 1 din
Legea administratiei publice locale nr 215/2001 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare” (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa
altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;”
Va supun dezbaterii si analizei dumneavoastra proiectul de hotarire privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local Urecheni in Consiliul de administratie al Scolii
Gimnaziale Urecheni pe care va rog sa il aprobati.
Primar
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE
Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la
proiectul de hotarire privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei
Urecheni în Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor OUG nr 49/26.06.2014
privind modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale Nr 1/2011;
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire hotarire privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Urecheni în Consiliul de administraţie al
Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt

Secretar,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A

COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
H O T Ă R Â R E A Nr 50
DIN15.09.2017
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Urecheni
în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni, judetul Neamt

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt;
Având în vedere:
-Adresa Nr 1016/04.09.2017 a Scolii Gimnaziale Urecheni;
- Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive prin care dl. Tanaselea Ion –
primarul comunei Urecheni, propune Consiliului local al comunei Urecheni desemnarea
reprezentanţilor în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni ;
- Prevederile Legii Educatiei Nationale Nr 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 1, art.45 alin.2 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al comunei
Urecheni, judetul Neamt, în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale Urecheni
pentru anul scolar 2017-2018:
1. Domnul consilier local Livada Fanica
2. Domnul consilier local Popa Paul
Art.2: Se desemneaza reprezentantul Consiliului local al comunei
Urecheni, judetul Neamt in Comisia pentru asigurarea calitatii (CEAC) pentru anul
scolar 2017-2018:
1. Domnul consilier local Luca Constantin
-

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
Scolii Gimnaziale Urecheni
Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamt
Primarului comunei Urecheni
Persoanelor desemnate
la dosar.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 1 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13
consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
la proiectul de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru
transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2017-2018

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere: Hotararea Guvernului Romaniei Nr 1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului Nr 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare precum si Adresa
Scolii Gimnaziale Urecheni inregistrata la Nr 1018/04.09.2017;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind stabilirea traseului microbuzului
şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2017-2018.

Primar,
Tanaselea Ion

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru
transpotul elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2017-2018

In temeiul dispoziţiilor art. 44 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, analizând
solicitarea iniţiatorului, d-l primar, Tanaselea Ion – proiectul de hotărâre privind :
stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la şcoală in
anul scolar 2017-2018:
- este in concordanta cu prevederile art. 20 alin. (1) si 85 alin. (1) din legea nr.
1/2011 a educatiei nationale ;
- se asigura legalitatea conform prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d) si alin.(6) lit. a)
punctul 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administratia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- se are in vedere calitatea actului educational, protejarea elevilor, se vine in
intampinarea elevilor si familiilor nevoiase.
Ca urmare este de competenta Consiliului Local in conformitate cu prevederile
art. 45 alin. ( 1) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare de a discuta si adopta proiectul de
hotărâre privind stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2017-2018:

Secretar,
Axinte Ovidiu

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
Proiect
H O T Ă R Â R E A N R.
DIN
Privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi de la
şcoală in anul scolar 2017-2018
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin care
se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul elevilor la şi
de la şcoală pentru anul scolar 2017-2018;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45 alin.(1) şi
a art. 115 alin.(1) lit. (b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de la
şcoală in anul scolar 2017-2018 aşa cum este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului va fi
făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R E A N R. 51
DIN 15.09.2017
privitor la: stabilirea traseului microbuzului şcolar pentru transpotul elevilor la şi
de la şcoală in anul scolar 2017-2018
Consiliul Local al Comunei U r e c h e n i , întrunit în şedinţă ordinară în data de
;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar prin
care se propune aprobarea traseului microbuzului şcolar pentru transportul
elevilor la şi de la şcoală in anul scolar 2017-2018;
Ţinând cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit.(d), alin.(6) lit.( a) punctul 1, art.45
alin.(1) şi a art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea administraţiei publice locale Nr
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRÂR
E:
Art.1. Se aprobă traseul microbuzului pentru transportul elevilor la şi de
la şcoală in anul scolar 2017-2018 aşa cum este prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei
împreună cu directorul şcolii şi contabilul primăriei, iar prin grija secretarului
va fi făcută publică prin afişare şi transmisă în copie primarului comunei, Şcolii
Gimnaziale Comuna Urecheni, compartimentului financiar contabil şi Instituţiei
Prefectului - Judeţul Neamt.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Calugaru Nicolae

Contrasemneaza,
Secretar
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru,0 abțineri și 0 voturi împotrivă din
13 consilieri prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
PRIMAR
Nr. 5260/ 11.09.2017

Expunere de motive
privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază
utilizatorii fără contract din comuna Urecheni si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea
si aplicarea taxei speciale de salubrizare"

În conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 actualizată privind protecţia mediului, aprobată
prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011,
privind regimul deşeurilor,

prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi

rurale, a art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul art. 45 şi art. 81, alin. 2 lit. d, lit. j şi lit. m din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată;
Luând în considerare Referatul de Specialitate privind introducerea unei” taxei speciale de salubrizare in
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Urecheni , am iniţiat prezentul proiect
de hotărâre pe care-l supun atenţiei, dezbaterii si aprobării de către Consiliul Local.
Va mulţumesc anticipat!

P r i m a r,
Tanaselea Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI URECHENI
Nr. 5259 / 11.09.2017
Referat de specialitate
privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără
contract din comuna Urecheni si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de
salubrizare"

Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2005 actualizată privind protecţia mediului, aprobată prin
Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 211/2011, privind
regimul deşeurilor republicata cu modificarile sicompletarile ulterioare, prevederile O.G. nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, prevederile Legii 215/2001, republicată, actualizată, privind
administraţia publică locală, precum şi a art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
şi completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 9/2014 care modifica prevederile Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006 , cu modificările si completările ulterioare si prin care se intituie obligativitatea
autoritatilor locale de a institui taxe speciale de salubrizare pentru beneficiarii serviciilor specifice de
salubrizare care nu au incheiate contracte de prestari servicii cu operatorul autorizat ASOCIEREA SC

ROSSAL SRL-SC DIASIL SERVICE SRL , fata de care este delegata gestiunea serviciului public de
salubrizare;
Luând în considerare cele expuse, pentru eficientizarea activităţii SC ROSSAL SRL-SC DIASIL

SERVICE SRL în vederea asigurării unui climat de viaţă sănătos cetăţenilor, pe „ principiul poluatorul
plăteşte”,
Propunem, spre dezbatere şi aprobare plenului Consiliului Local al comunei Urecheni, proiectul de
„Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără
contract din comuna Urecheni si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de
salubrizare"
Consilier superior,
Vartolomei Maria

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTARAREA Nr 52
Din 15.09.2017
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice
si juridice care nu au incheiat contract de salubritate cu operatorul desemnat si beneficiaza de aceste servicii

Consiliul local Urecheni intrunit in sedinta ordinara la data de 15.09.2017;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Urecheni, judetul Neamt precum si rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Urecheni;
Analizand prevederile:
- Legii Nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Art 6 alin (1) lit “k”, art 8 alin (1) , art 26 alin (1) lit “c” alin (3) alin (4) alin (5) din Legea Nr 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Fiind respectate prevederile Legii Nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art 36 alin (2) lit “d”, alin (6) lit “a” pct 14 si art 115 alin (1) lit “b”coroborat cu art 45 alin
(1) din Legea Nr 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
Hotaraste:

Art.1. Se instituie pe raza administrativ-teritorială a comunei Urecheni, taxa specială de salubrizare
aplicată in cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări

servicii publice de salubrizare, încheiate cu operatorul acestor servicii publice.
Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fără contract este de 6
lei/persoana/luna (T.V.A. inclus) , iar pentru persoanele juridice fără contract este egala cu 600 lei/ tona (T.V.A.
inclus).
Art.3. Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu compartimentul financiar contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni , vor tine la zi evidenta tuturor utilizatorilor cu
si fără contracte de prestări servicii in vederea decontării prestaţiei.
Art.4. Se aprobă ,,Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare", anexa nr.
1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.5. Se aproba modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, anexa nr.
2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică potrivit prevederilor legale in materie.
Art.7. Persoanele nemultumite de prevederile prezentei hotarari o pot contesta in conditiile legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, actualizata .
Art.8. Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului financiar-contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, Judeţul Neamt.
Art.9. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica si transmiterea
hotarari

prezentei

autoritatilor , institutiilor si persoanelor fizice si juridice interesate .

Presedinte sedinta,
Consilier local

Contrasemneaza,
secretar

Calugaru Nicolae

Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13consilieri prezenți, din totalul
de 13 a celor în funcție.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52 din 15.09.2017

Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare
I.

Reglementari generale :

Art.1. Potrivit prevederilor art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul
Fiscal , cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.
30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, Consiliile locale aproba taxe speciale pentru
funcţionarea serviciilor publice, create in interesul persoanelor fizice si juridice,
stabilind cuantumul taxelor speciale anuale si aprobând regulament de stabilire
a modului de organizare si funcţionare a serviciilor publice de interes local,
pentru care se propun taxele respective.
Art.2. SC ROSSAL SRL-SC DIASIL SERVICE SRL in calitate de operator al
serviciilor publice de salubritate in comuna Urecheni, asigura colectarea,
transportul si depozitarea, in vederea eliminării, a deşeurilor nepericuloase de la
toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice si juridice.
Art.3. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare
a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare (inclusiv
Legea nr. 99/2014), pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare,
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a. tarife, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de
contract de prestare a serviciului de salubrizare ;
b. taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, fără
contract.
Astfel , persoanele care nu sunt in relaţii contractuale cu operatorul de
salubritate si produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat
aceste servicii, beneficiază in mod fraudulos de aceleaşi servicii de care
beneficiază si acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, in
sensul ca acele reziduuri care emana de la aceste persoane sunt colectate si

transportate in vederea eliminării la rampa de deşeuri cu care are încheiat
contract operatorul.
In consecinţa se impune instituirea unei taxe speciale de salubrizare
conform metodologiei de mai jos.
II. Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare :
Art.4.Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare este
stabilit de „Regulamentul Serviciului Public de salubrizare a localitatilor din
judetul Neamt”, aprobat prin HCL Urecheni Nr 57/14.10.2015 si contractul de
delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati component ale Serviciului
de salubrizare ECONEAMT, ZONA 3, Judetul Neamt aprobat prin H.C.L.
Urecheni nr. 66/19.12.2016.
III.

Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se
instituie taxa speciala de salubrizare, condiţii de impunere

Art.5.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie
taxa speciala de salubrizare sunt:
a. persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul serviciilor publice de salubritate in comuna Urecheni ;
b. persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul serviciilor publice de salubritate in comuna Urecheni;
c. persoane fizice si juridice ale căror contract a fost denunţat in mod
unilateral de către operatorul de servicii publice de salubrizare pentru
neachitarea

contravalorii

serviciilor

prestate

in

termen

de

30

de

zile

calendaristice de la data expirării termenului de plata.
Art.6.In vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari ai serviciului
public de salubrizare fara încheierea contractului de prestări servicii cu
operatorul serviciului, SC ROSSAL SRL-SC DIASIL SERVICE SRL , va solicita relaţii
de la Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei comunei Urecheni, pentru a
determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativa.

Art.7.Dupa identificarea persoanelor fizice si juridice, beneficiarii publici ai
serviciului public de salubrizare, fara încheierea contractului de prestări servicii
cu operatorul serviciului SC ROSSAL SRL-SC DIASIL SERVICE SRL , se va proceda la
somarea acestora in vederea încheierii contractului de prestări servicii.
In cazul in care persoanele fizice nu se prezintă in termen de maxim 30 de
zile de la data somării , in vederea semnării contractului, ori refuza semnarea
acestuia, operatorul de serviciu va comunica Compartimentului financiar
contabil din cadrul Primariei comunei Urecheni lista cu persoanele cu care nu
au perfectat contracte nici in urma somării, in vederea aplicării taxei speciale
de salubrizare.
Art.8.Compartimentul financiar contabil, aplica taxa speciala de
salubrizare pe baza de declaraţii de impunere, ori din oficiu, in condiţiile
stabilite prin legislaţia in vigoare aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor
locale, in caz de neprezentare in vederea declarării, nici in urma somaţiei
comunicate in acest sens, ori refuz al declarării bazei de impunere.
Art.9. In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de
salubrizare datorata de persoane fizice, se vor lua in calcul patru persoane
pentru o unitate locativa , iar in cazul persoanelor juridice se va aplica taxa
speciala in cuantumul stabilit prin hotararea Consiliului local Urecheni, începând
cu data de intai a lunii următoare celei in care a expirat termenul de 30 zile de
la data comunicării somaţiei de către operatorul serviciului de salubrizare.
Art.10.In cazul persoanelor fizice si juridice ale căror contract de prestări
servicii s-a denunţat in mod unilateral de către operatorul de servicii de
salubritate pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate in termen de 30
zile calendaristice de la data expirării termenului de plata, prestatorul
serviciului de salubritate va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului,
urmând ca taxa speciala de salubrizare sa se datoreze începând cu
data de intai a lunii următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări
servicii.
Art.11.In cazul in care beneficiarii serviciilor publice de salubritate,
persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu

operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligaţiei de plata al taxei speciale de
salubritate, taxa speciala încetează in ultima zi a lunii in care s-a perfectat
contractul de prestări servicii, in baza instiintarii in acest sens al
Compartimentului financiar-contabil de către societatea prestatoare a serviciului
public de salubritate.
IV.Termenele de plata ale taxei speciale de salubrizare si
modalităţile de plata :
Art.12.Taxa speciala de salubrizare se achita lunar, si se încasează la
casieria Primăriei Comunei Urecheni, ori prin virament bancar cont
RO75TREZ49321360250XXXXX Trezoreria Tg Neamt.
V.Dispozitii finale:
Art.13.Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in
mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere si funcţionare al
serviciului public de salubritate.
Art.14.Acordul persoanelor fizice si juridice la stabilirea taxei speciale de
salubritate se considera dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local
Urecheni privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de
care beneficiază utilizatorii fara contract din comuna Urecheni si aprobarea «
Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare.

