ROMÂNIA
JUDETUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 76
din 29 august 2017
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază
utilizatorii din comuna Livezeni şi aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi
aplicarea taxei speciale de salubrizare.
Consiliul Local al comunei Livezeni,județul Mureș,întrunit în ședință de îndată,
Văzând notificarea SC SALUBRISERV SA în reorganizare nr.2006/25.08.2017 înregistrată la
Primăria comunei Livezeni sub nr.4162/28.08 2017 prin care notifică rezilierea contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr.134/22.09.2011 și a actului adițional aferent,
începând cu data de 01.09.2017,
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Livezeni și referatul viceprimarului ,
Având în vedere prevederile art.6 alin.(1) lit.k),art.26 alin.(3) din Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,precum și ale art.30 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,
In conformitate cu prevederile,art.26 alin.(2^2) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,republicată,
In conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,modificată,
Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică,
In temeiul art.10,art.36 alin.1 și alin.2 lit.d alin.(6) lit.a) punctul 14, art.45 alin.(2) lit.c) si
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Incepând cu data de 1 septembrie 2017 până la data de 31 ianuarie 2018 se
instituie în raza administrativ teritorială a
comunei Livezeni taxa specială de salubrizare
aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri menajere individuali.
Art.2.(1)Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice este de 14
lei /gospodărie/lună cu TVA.
(2)In cazul persoanele juridice cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 75
lei/mc /lună +TVA, cu obligația încheierii contractelor individuale cu firma contractată de
comuna Livezeni.
Art.3.Taxele prevăzute la art.2 alin.(1) se plătesc de către toate persoanele care dețin
imobile(case de locuit sau case de vacanță) pe raza comunei Livezeni.
Art.4.Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de
salubrizare”,conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă din bugetul local al comunei Livezeni suma de 140 000 lei pentru plata
în avans a serviciilor de salubrizare pentru perioada 1 septembrie 2017 – 31 ianuarie 2018.

Art.6.Se aprobă contractarea serviciilor de salubrizare pentru instituții publice și
domeniul public al comunei Livezeni în valoare de 8000 lei/lună, în perioada 01.09.201731.01.2018
Art.7.Se aprobă procedura de achiziție directă a serviciului de salubrizare pe durată
determinată,de la data de 01.09.2017 până la data de 31.01.2018.
Art.8.Cu data adoptării prezentei hotărâri,HCL nr.47/25 aprilie 2017 își încetează
aplicabilitatea.
Art.9.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul
contabilitate, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al comunei Livezeni.
Art.10.Impotriva prezentei hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen
de 15 zile de la aducerea la cunoștință.
Art.11.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului-județul Mureș
- Primarului comunei Livezeni
- Compartiment contabilitate,impozite și taxe
- Afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ILEA GELU VICTOR

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
HANGAN AURELIA

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 76/29.08.2017

REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE

I.Reglementări generale:
Art.1. Potrivit prevederilor Codului fiscal cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliile
locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice locale, create
în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale
anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare şi funcţionare
a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Art.2.Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de
contract de prestare a serviciului de salubrizare;
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi
locale;
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără
contract.
II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare:
Art. 3. Operatorul răspunde de organizarea cantitativă şi calitativă a activităţii
de colectare a adeşeurilor menajere conform obligaţiilor contractuale.
Se va ridica gunoiului menajer de la toate instituțiile publice de pe raza
comunei Livezeni (Primăria,cămine culturale,unități școlare,grădinițe,parcuri,etc)
și din coșurile de gunoi stradale.
Anual,de două ori ,respectiv primăvara și toamna se va face curățenie generală.

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie
taxa specială de salubrizare, condiţii de impunere:
Art.4. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie
taxa specială de salubrizare sunt:
a) persoanele fizice
b) persoanele juridice
Taxele speciale se plătesc de către toate persoanele fizice care dețin
imobile(case de locuit și case de vacanță) pe raza comunei Livezeni,județul
Mureș.
Gunoiul menajer va fi ridicat săptămânal.
IV. Termenele de plată al taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de
plată:
Art.5. Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar şi se încasează la
caseria Primăriei comunei Livezeni.
Art.6. Pentru neplata la termen se aplică majorările de întârziere.
Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale
principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de
lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data
stingerii sumei datorate inclusiv.
Art.7. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine aplicarea
măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.
V.Dispoziţii finale:
Art. 8. Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în
mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al
serviciului public de salubritate.
Sumele rămase neutilizate se raportează în anul următor cu aceaşi destinaţie.

