
ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ

COMUNA DOLJE TIȘ
P R I M A R

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
30 martie 2020

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 dinș
18.12.2019 privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1

ianuarie 2020 pentru persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti,ș ș
 jude ul Neamț ț

Consiliul Local al comunei Dolje ti întrunit în edin ă ordinară la data de 31ș ș ț
martie 2020;

Având în vedere adresa nr. 19339/19.03.2020 a Institu iei Prefectului jude uluiț ț
Neam  –  Serviciul  verificarea  controlului  actelor,  compartimentul  verificareaț
legalită ii  actelor,  contencios  administrativ  i  procese  electorale  –  prin  care  seț ș
propune  modificarea  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Dolje ti  nr.  114  dinș
18.12.2019  privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie
2020 pentru persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ș ț ț

Examinând  proiectul  de  hotărâre,  referatul  de  aprobare  nr.3012/2020  a
Primarului  comunei  Dolje ti  precum  i  avizele  favorabile  ale  comisiilor  deș ș
specialitate;

Văzând  raportul  Compartimentului  financiar-contabilitate,  impozite  i  taxeș
locale nr.3013/2020;

Având în vedere prevederile:
- art. 8, alin. (3), lit.  k) i  art.9 din Legea serviciilor comunitare de utilită iș ț

publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- art.6, alin. (1), lit.k), art.8 alin.(1), art.9 alin.1) lit.c) i ale art.20 alin.(2) lit.e)ș

din  Legea  nr.10'l/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  republicată  cuț
modificările i completările ulterioare;ș

- art.484 i art.485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificărileș
i completările ulterioare;ș

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dolje ti nr.9 din 31.01.2018 privindș
atribuirea  si  încheierea  contractului  Delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  unor
activită i  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unită ilor  administrativț ț
teritoriale membre ale Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar 'ECONEAMT', dinț
Zona 2, jude ul Neam , modificată i completată prin Hotărârea Consiliului local alț ț ș
comunei Dolje ti nr. 111 din 18.12.2019;ș

 În baza prevederilor art. 129 alin(1) i (2) lit.b) alin.(4) lit.e), ale art.139 alin.ș
(1) i art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,ș

HOTĂRĂ TE:Ș



 ART. I. Art. 1. alin (1) litera ”f” al  Hotărârii Consiliului local al comunei
Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019 ș privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu
data  de 1 ianuarie  2020 pentru persoanele  fizice i  juridice din comuna Dolje ti,ș ș
jude ul Neam , se reformulează i va avea următorul con inut:ț ț ș ț

b) Taxa de 50 lei/an pentru toate gospodăriile locuite temporar;
ART.  II.   La art.  5,  se  adaugă  un  nou  alineat  (4)  care  va  avea  va  avea

următorul con inut;ț
4) În cazul în care s-au încasat taxe care fac obiectul sesizării prealabile, se

va proceda la restituirea acestor taxe, fie la compensarea acestor taxe cu alte taxe
i  impozite  datorate  de  către  contribuabilii  care  nu  beneficiază  de  serviciul  deș

salubrizare.
Art.7.  Secretarul general al comunei Dolje ti va asigura aducerea la cuno tin ăș ș ț

publică  precum  i  comunicarea  prezentei  hotărâri  autorită ilor  i  persoanelorș ț ș
interesate,  potrivit  prevederilor  art.243  alin.(1)  lit.  e),  art.200  si  ale  art.255  din
Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ, astfel:ț ț

- Primarului comunei Dolje ti jude ul Neam ;ș ț ț
- Compartimentul financiar-contabilitate, impozite i taxe locale;ș
- Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitare ECONEAMT;ț
- Institu iei prefectului - jude ului Neam  pentru controlul de legalitate i va fiț ț ț ș

adusă  la  cuno tin ă  publică  prin  afi are  la  sediu  i  pe  site-ul  institu ieiș ț ș ș ț
www.doljesti.ro

INI IATOR,Ț
PRIMAR, IOSIF OICANȘ

http://www.doljesti.ro/


Nr. 3012 /30.03.2020 

REFERAT DE  APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019ș
privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru

persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ș ț ț

Examinând adresa nr. 19339/19.03.2020 a Institu iei Prefectului jude ului Neam  – Serviciulț ț ț
verificarea  controlului  actelor,  compartimentul  verificarea  legalită ii  actelor,  contenciosț
administrativ i procese electorale – prin care se propune modificarea ș Hotărârii Consiliului local al
comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019 ș privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de
1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ș ț ț

Având în vedere:
-  prevederile  art.  8,  alin.  (3),  lit.  k)  i  art.9  din Legea  serviciilor  comunitare  de utilită iș ț

publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- prevederile art.6, alin. (1), lit.k), art.8 alin.(1), art.9 alin.1) lit.c) i ale art.20 alin.(2) lit.e)ș

din  Legea  nr.10'l/2006  a  serviciului  de  salubrizare  a  localită ilor  republicată  cu  modificările  iț ș
completările ulterioare;

- prevederile art.484 i art.485 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificărileș
i completările ulterioare;ș

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Dolje ti nr.9 din 31.01.2018 privind atribuirea siș
încheierea  contractului  Delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activită i  componente  aleț
serviciului de salubrizare a unită ilor administrativ teritoriale membre ale Asocia iei de Dezvoltareț ț
Intercomunitar 'ECONEAMT', din Zona 2, jude ul Neam , modificată i completată prin Hotărâreaț ț ș
Consiliului local al comunei Dolje ti;ș

În baza prevederilor art. 129 alin(1) i (2) lit.b) alin.(4) lit.e), ale art.139 alin.(1) i art.196ș ș
alin.(1) lit.a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilităţi
publice,  preţurile  şi  tarifele  aferente  serviciilor  de  utilităţi  publice  se  fundamentează  pe  baza
cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor
aferente  capitalului  imobilizat  în  active  corporale  şi  necorporale,  a  costurilor  pentru  protecţia
mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul
de  delegare  a  gestiunii,  şi  includ  o  cotă  pentru  crearea  surselor  de  dezvoltareşi  modernizare  a
sistemelor  de  utilităţi  publice,  precum  şi  o  cotă  de  profit.  Stabilirea,  ajustarea  şi  modificarea
preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul
elaborate  de  autorităţile  de  reglementare  competente,  respectiv  Ordinul  preşedintelui  Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 – privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specificeserviciului  de  salubrizare  a  localităţilor.  Preţurile  şi  tarifele  pentru  plata  serviciilor  de
utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărârea
Consiliului Local.

 Potrivit  prevederilor  Legiivnr.101/2006,  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor
administrativteritoriale  au  competenţe  exclusive  în  ceea  ce  priveşte  înfiinţarea,  organizarea,
gestionarea,  coordonarea şi atribuirea serviciului  de salubrizare a localităţilor,  având atribuţii  în
stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, stabilirea, ajustarea ori
modificarea tarifelor  propuse de operator  în  conformitate  cu normele  metodologice elaborate  şi
aprobate  de  A.N.R.S.C.,  iar  in  exercitarea  prerogativelor  acordate  prin  lege,  autorităţile
administraţiei  publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare obligaţia sa aprobe
anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale. 



In conformitate cu Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor emis de
ANRSC  in  09.03.2015,  operatorul  are  dreptul  sa  solicite  si  sa  propuna  aprobarii  autoritatilor
administratiei  publice  locale,  ajustarea  si/sau  modificarea  tarifelor  aprobate,  cu  respectarea
Ordinului  nr  109/2007  privind  aprobarea   Normelor  Metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau
modificare a tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare a localitatilor emis de presedinte
ANRSC care prevede la art 15.(1) ca tarifele pentru activită ile specifice serviciului de salubrizareț
pot fi modificate în următoarele situa ii: a) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală aț
costurilor sau a cantită ilor ori la modificarea condi iilor de prestare a activită ii,  care determinăț ț ț
modificarea costurilor cu o influen ă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;ț

Având în vedere aceste prevederi legale, se supune aprobării consiliului local modificarea
art. 1. alin (1) litera ”f” al  Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019ș
privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice
i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neam , care va avea următorul con inut:ș ș ț ț ț

b) Taxa de 50 lei/an pentru toate gospodăriile locuite temporar;
La art. 5, se adaugă un nou alineat (4) care va avea va avea următorul con inut;ț
4) În cazul în care s-au încasat taxe care fac obiectul sesizării prealabile, se va proceda la

restituirea acestor taxe, fie la compensarea acestor taxe cu alte taxe i impozite datorate de cătreș
contribuabilii care nu beneficiază de serviciul de salubrizare.

În consecin ă supun aprobării consiliul local acest proiect de hotărâre.ț

PRIMAR,
IOSF OICANȘ



Nr. 3013 /30.03.2020 

Raport de specialitate 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019ș
privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru

persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ș ț ț

Având în vedere adresa nr.  19339/19.03.2020 a Institu iei  Prefectului  jude ului  Neam  –ț ț ț
Serviciul verificarea controlului actelor,  compartimentul verificarea legalită ii  actelor,  contenciosț
administrativ i procese electorale – prin care se propune modificarea ș Hotărârii Consiliului local al
comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019 ș privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de
1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ș ț ț

ASPECTE DE NELEGALITATE
La art. 1 alin. 1) litera f) la hotararea supusa controlului de legalitate a fost instituită taxa de

salubrizare ce urmeaza a fi achitată pentru gospodăriile nelocuite, locuite temporar sau familia în
care toate persoanele din gospodarie sunt plecate în străinătate în cuantum de 50 lei pe an. Ori,
potrivit principiilor aplicabile în materie de servicii, o persoana nu poate fi obligată la plata unei
taxe pentru un serviciu de care nu beneficiază.

Instituirea obligatiei  de plata  a taxei în sarcina celor care nu au calitate  de utilizatori  ai
serviciului  de  salubrizare  duce  la  încălcarea  prevederilor  legale  incidente  în  materie  -  Legea
serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicată, cu rnodificările i completărileș
ulterioare,  Legea  privind  finantele  publice  locale  nr.  273/2006,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare;ș

- art. 3, art. 13 alin. (3) ~i art. 24 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr. 101/2006;
- art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006;
- art. 484 alin. (3) din Legea nr. 227/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilităţi

publice,  preţurile  şi  tarifele  aferente  serviciilor  de  utilităţi  publice  se  fundamentează  pe  baza
cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor
aferente  capitalului  imobilizat  în  active  corporale  şi  necorporale,  a  costurilor  pentru  protecţia
mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul
de  delegare  a  gestiunii,  şi  includ  o  cotă  pentru  crearea  surselor  de  dezvoltareşi  modernizare  a
sistemelor  de  utilităţi  publice,  precum  şi  o  cotă  de  profit.  Stabilirea,  ajustarea  şi  modificarea
preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi publice se face cu respectarea metodologiilor de calcul
elaborate  de  autorităţile  de  reglementare  competente,  respectiv  Ordinul  preşedintelui  Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.109/2007 – privind
aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile
specificeserviciului  de  salubrizare  a  localităţilor.  Preţurile  şi  tarifele  pentru  plata  serviciilor  de
utilităţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărârea
Consiliului Local.

 Potrivit  prevederilor  Legiivnr.101/2006,  autorităţile  deliberative  ale  unităţilor
administrativteritoriale  au  competenţe  exclusive  în  ceea  ce  priveşte  înfiinţarea,  organizarea,
gestionarea,  coordonarea şi atribuirea serviciului  de salubrizare a localităţilor,  având atribuţii  în
stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, stabilirea, ajustarea ori
modificarea tarifelor  propuse de operator  în  conformitate  cu normele  metodologice elaborate  şi



aprobate  de  A.N.R.S.C.,  iar  in  exercitarea  prerogativelor  acordate  prin  lege,  autorităţile
administraţiei  publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare obligaţia sa aprobe
anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor legale. 

In conformitate cu Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor emis de
ANRSC  in  09.03.2015,  operatorul  are  dreptul  sa  solicite  si  sa  propuna  aprobarii  autoritatilor
administratiei  publice  locale,  ajustarea  si/sau  modificarea  tarifelor  aprobate,  cu  respectarea
Ordinului  nr  109/2007  privind  aprobarea   Normelor  Metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau
modificare a tarifelor pentru activitatile serviciului de salubrizare a localitatilor emis de presedinte
ANRSC care prevede la art 15.(1) ca tarifele pentru activită ile specifice serviciului de salubrizareț
pot fi modificate în următoarele situa ii: a) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală aț
costurilor sau a cantită ilor ori la modificarea condi iilor de prestare a activită ii,  care determinăț ț ț
modificarea costurilor cu o influen ă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;ț

Având în vedere aceste prevederi legale, se supune aprobării consiliului local modificarea
art. 1. alin (1) litera ”f” al  Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019ș
privind instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice
i juridice din comuna Dolje ti, jude ul Neam , care va avea următorul con inut:ș ș ț ț ț

b) Taxa de 50 lei/an pentru toate gospodăriile locuite temporar;
iar la  art. 5, se adaugă un nou alineat (4) care va avea va avea următorul con inut;ț
4) În cazul în care s-au încasat taxe care fac obiectul sesizării prealabile, se va proceda la

restituirea acestor taxe, fie la compensarea acestor taxe cu alte taxe i impozite datorate de cătreș
contribuabilii care nu beneficiază de serviciul de salubrizare.

În  consecin ă  supun  aprobării  consiliul  local  proiectul  de  hotărâreț  pentru  modificarea
Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ti nr. 114 din 18.12.2019 privind instituirea taxei  deș
salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice i juridice din comunaș
Dolje ti, jude ul Neam .ș ț ț

Inspector,
LIAHU MARIA


