ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI
HOTARÂRE
privind stabilirea taxei de salubrizare în comuna Bodești
Consiliul Local al comunei, județul Neamț,
Având în vedere :
Expunerea de motive nr. 4412 din 21.07.2017 a Primarului comunei Bodești;
Raportul de specialitate al Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe
locale;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale
Consiliului Local;
- prevederile art.26 alin (1) lit. «c», alin (2) si alin (3) din Legea nr.101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.30 din Legea nr,273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
- prevederile Legii nr. 5 2/2003 privind transparenta decizionala in administraţia
publica;
In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2) lit. « d », alin (6) lit. « a » pct. 14 si
art.45
alin. (2) lit. «c» din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba taxa specială de salubrizare începând cu data de 1 IULIE
2017 în comuna Bodești.
Art. 2. Taxa specială de salubrizare este stabilită pentru plata serviciului de
salubritate şi alte cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii de salubritate a
comunei Bodești.
Art. 3. Taxa specială de salubrizare se plăteşte de către toţi cei care produc
deşeuri menajere şi nemenajere. Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei
Bodești şi persoanele juridice care au punct de lucru sau desfăşoară activităţi
economice în comuna Bodești sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin
prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă regulamentul privind taxa specială de salubrizare conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 5. Persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de salubrizare. Modelul
declaraţiei iniţiale de impunere este prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cuantumurile taxei specială de salubrizare sunt: Pentru persoane fizice:
3,5 lei/lună/persoană. Pentru persoane juridice 14,40/lei/luna.
Art. 7. Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate
egale astfel: - 31 martie, pentru lunile: ianuarie-iunie - 30 septembrie, pentru lunile:
iulie-decembrie. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine calcului şi plata
majorărilor de întârziere.
Art.8. - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din
prezenta hotărâre prin compartimentul de specialitate.
Art.9. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor si
persoanelor interesate.
Nr. 65 din 3.08.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BODESTI

Anexa nr. 1
la Hotararea Consiliului local Bodesti nr. 65
din 3.08.2017

Regulament privind taxa de salubrizare in comuna Bodesti,
judetul Neamt
Art. 1 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal coroborate cu
dispoziţiile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, consiliile locale aproba taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice
de interes local, create in interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale
anuale si aprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare si funcţionare a serviciilor
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Art. 2 (1) In conformitate cu prevederile art.26 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006 cu modificările si completările ulterioare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii
comunităţi locale;
Art. 3 (1) Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare se
stabileşte după cum urmează:
Beneficiari
Nivelul taxei
Lei cu TVA
Persoane juridice
14,40 lei/luna
Persoane fizice
3,5 lei/persoana/luna
(2) Cuantumul si regimul taxei speciale de salubrizare se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin
ho tarare a Consiliului Local.
Art.4 Birou Contabilitate, financiar, impozite și taxe locale efectuează verificări in teren in
vederea depistării si identificării persoanelor fizice beneficiare ale serviciului public de salubrizare si
care nu achită taxa de salubrizare.
Art.5 (l) Taxa de salubrizare se plateste de toti cei care produc deseuri menajere si
nemenajere.
Art.6 Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei si persoanele juridice care au punct de
lucru, sau desfașoară activitați economice in comuna sunt obligate la plata taxei de salubrizare
stabilita prin prezenta hotarare
Art.7 Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice
se face pe baza declaratiei de impunere a acestora. La declaratiile de impunere se vor putea face
modificari in timpul anului prin declaratiii rectificative. Termenul de depunere a declaratiei
rectificative este de 30 de zile de la data modificarii numarului de persoane.
Art.8 In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre
organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea.
Art.9 Taxa de salubrizare se datoareaza anual ca termen de plata, in doua rate egale astfel:
o 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie;
o 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si
decembrie.
Art.10 Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de
intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Art.11 Cetatenii care probeaza cu documente de tipul: viza de frontiera, viza flotant,
adeverinte de internare in spitale din alte localitati etc., din care sa rezulte ca au lipsit din localitate
consecutiv cel putin 16 zile dintr-o luna calendaristica, li se va recalcula taxa datorata.

Art.12 Sumele provenite din taxa speciala de salubrizare se vor colecta la subcapitolul
36.02.50 “Alte venituri” si se vor incasa, in numerar, prin ghişeu la sediul Primăriei comunei Bodești
sau prin virament in contul R031TREZ49121360250XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamt.
Art.13 Neplata taxei speciale la termenul stabilit la alin (1) atrage după sine calculul si plata
majorărilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmărire si executare silita prevăzute de
Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
Art.14 (1) Utilizatorii - sunt obligaţi la plata taxei speciale in funcţie de numărul de
persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectiva.
(2) Plătitori ui taxei speciale sunt si chiriaşii imobilelor aflate in proprietatea statului, a altor instituții
sau proprietate privata si care nu au încheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare.
Art.15 Destinaţia taxei speciale este acoperirea serviciilor prestate de către operatorii de
salubrizare.
Art.il Contravaloarea serviciului de salubrizare prestat de către operator pentru persoanele fizice
care nu au incheiate contracte de salubrizare se decontează lunar din bugetul local, in ¡imita
sumelor încasate .
Art.16 (1) Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa speciala se realizează, lunar, din
bugetul local, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata
cheltuielilor bugetare.
Art.17 Declararea, stabilirea, verificarea si colectarea taxei speciale, soluţionarea
contestaţiilor împotriva actelor administrative se realizează in condiţiile Legii nr.207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala.
Art.18 (1) Stabilirea obligaţiei de plata reprezentând taxa speciala de salubrizare datorata de
persoanele fizice și juridice ale serviciului de salubrizare se realizează după depunerea declaraţiilor
fiscale de către contribuabili sau din oficiu, sau existente, pe baza deciziei de impunere, in
conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.
Art.19 Obligaţia depunerii declaraţiei revine proprietarului locuinţei sau unei persoane
majore in cazul familiilor care nu deţin in proprietate imobile cu destinaţia de locuinţa.
In caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere
a declaraţiei fiscale si de plata revine mostenitorului/mostenitorilor legali.
In situaţia in care contribuabilii-persoane fizice deţin mai multe imobile in proprietate, vor
depune o declaraţie pentru fiecare imobil cu numărul de persoane care locuiesc in acestea.
Art.20 Modelul “declaraţiei privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice” este
prevăzut in anexa la hotărârea consiliului local.
Art.21 Nedepunerea declaraţiei de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la
stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu se face
după împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului/plătitorului
privind depăşirea termenului de depunere a declaraţiei de impunere.
Art.22 Impunerea din oficiu, pe baza deciziei de impunere se realizează si in cazul
contribuabililor noi- persoane fizice și juridice care sunt obligaţi la plata, identificaţi, fără a fi
necesara înştiinţarea contribuabilului/platitorului taxei speciale.
(2) Modelul “deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane
fizice” este prevăzut in anexa nr.2 la prezentul regulament si constituie si instiintare de plata.
Art. 23 Declararea, stabilirea, verificarea si colectarea taxei speciale, soluţionarea
contestaţiilor împotriva actelor administrative se realizează in condiţiile Legii nr.207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala.

Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BODESTI

Judetul _____________________
Contribuabil _________________
Sediu _______________________
Telefon _____________________
Nr. Reg com ________________
Banca/Cont __________________
Cod fiscal

Anexa nr. 2
la hotararea Consiliului local Bodesti nr. 65 din
3.08.2017
Verificat de ________________________
(org de specialitate) _________________
Nr./ Data inregistrarii ______________
Semnatura,
Ştampila,

Adresa locului desfasurarii activitatii
Judetul _______________
Localitatea ______________
Sat _______________________
DECLARATIE
Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice conform H.C.L. nr. 65
din 3.08.2017
Subsemnatul _____________________________ C.I. seria ____ nr. ________, cod
numeric personal _______________________ eliberat de Politia _________________ la data de
___________
Domiciliul: Localitatea _____________, judetul ________ sat _____________ telefon
________________
Persoane fizice
Declar pe propria raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru ___ persoane.
Cuantum Suma datorata pentru
Nr. crt.
Numele si prenumele
lei/luna
anul fiscal 20____

Persoane juridice
Declar pe propria raspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ___ mc/luna.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de
intarziere precum si aplicarea masurilor de urmărire si executare silita prevăzute de Legea nr. .
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Se vor putea face modificări in timpul anului prin declarații rectificative. Termenul de
depunere a declaratiei rectificative este de 30 de zile de la data modificarii numarului de
persoane.
Data __________
Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

semnatura ________________
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

