
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 72 din 13.12.2019 

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate pentru 

persoanele fizice de pe raza comunei Grinţieş, judeţul Neamţ. 

 

 

 

                Consiliul local al comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, 

      În conformitate cu prevederile: 

 Legii Nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata cu modificările 

si completările ulterioare; 

 Art 6 alin (1) lit “k”, art 8 alin (1), art 26 alin (1) lit “b” alin (3) alin (4) alin (5) din Legea 

Nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata cu modificările si 

completările ulterioare; 

            Analizând expunerea de motive a primarului comunei Grinţieş, înregistrat sub numărul 

5389/9.12.2019 şi raportul de specialitate al secretarului Ciucanu Oana Raluca nr. 

5390/9.12.2019; 

               În baza avizului favorabil al comisiilor de specialitate. 

               În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1), aliniatul (2) litera „d” şi aliniatul (7) litera „i” 

şi „n”,  art.  139 alin (1) şi (3) litera „a” din  O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pe raza administrativ-teritorială 

a comunei Grinţieş, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, taxa 

care va fi încasată de către primăria comunei Grinţieş persoanelor fizice începând cu 1 ianuarie 

2020;  

             Art. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este:   

 

 persoanele care au acces direct la serviciul de salubrizare: taxa integrală:  

 

Nr. persoane unitate locativă  Tarif lei/lună 

1 persoana 5 

2 persoane  10 

3 persoane  13 

4 şi mai multe persoane  15 

 

 persoanele care au acces redus la serviciul de salubrizare: taxă redusă cu 50% 

            Art. 3. Se suporta din bugetul local contravaloarea taxei de salubrizare pentru 

următoarele categorii de persoane pe bază de documente justificative:  

 veteranii de război şi văduvele de război; 

 persoanele cu handicap grad şi accentuat şi familiile acestora; 

 persoanele fără venituri aflate în stare de necesitate;  

 beneficiarii de ajutor social; 

             Art. 4. Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu compartimentul financiar 

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grinţieş, vor tine la zi 

evidenta strictă a activităţilor de ridicare a deşeurilor, in vederea decontării prestaţiei. 



 

 

            Art. 5 Se aprobă „Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de 

salubrizare", anexa nr. 1, 2 şi 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art. 6. Primarul comunei Grinţieş, Alexandroaia Vasile şi compartimentul  contabilitate,   

taxe şi impozite precum şi viceprimarul comunei , va duce la  îndeplinire  prevederile prezentei  

hotărâri.  

Art. 7. Secretarul comunei va comunica şi transmite prezenta hotărâre  autorităţilor şi  

persoanelor interesate.  

 

                                          

 
                        PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ         

                     NICOLAIE CURCĂ   – consilier                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                              OANA RALUCA CIUCANU  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRINŢIEŞ 

 

 

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 72/13 

 

 

Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare 

U.A.T. GRINŢIEŞ 

 
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 EDIL INDUSTRY SRL in calitate de operator al serviciilor publice de salubritate 

in comuna Grinţieş, 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: 

 taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, fără contract. 

 

      Art. 4. Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit de 

„Regulamentul Serviciului Public de salubrizare a localităţilor din judeţul Neamţ”, aprobat prin 

HCL  Grinţieş Nr. 32 din 21.05.2019 si contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor 

activităţi component ale Serviciului de salubrizare ECONEAMT, ZONA 4, Judeţul Neamţ 

aprobat prin H.C.L. Grinţieş nr. 6/20.01.2017. 

           Potrivit art. 68 aliniatul (3) litera „a” din Regulamentul Serviciului Public de salubrizare a 

localităţilor din judeţul Neamţ: „în situația finanțării serviciului pe bază de taxă: la termenul 

convenit în contract, operatorul de salubrizare facturează fiecărei UAT din zona de delegare 

contravaloarea prestației efectuate în beneficiul întregii comunități locale prin raportare la 

cantitățile de deșeuri colectate și cântărite de pe raza acesteia, aplicând tariful pe tonă aprobat. În 

funcție de modul de fundamentare a tarifului aprobat, facturile pot conține distinct reducerea 

aplicată costurilor serviciului de salubrizare echivalentă cu sumele achitate de OIREP/reciclatori 

pentru cantitățile de ambalaje și deșeuri de ambalaje/reciclabile valorificate de pe raza fiecărei 

UAT. UAT-ul decontează prestația efectuată în beneficiul întregii comunități locale din bugetul 

local și din sumele colectate de la utilizatori cu titlul de taxă specială de salubrizare”; 

 

II. 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: 

 persoane fizice de pe raza comunei Grinţieş, care sunt deservite de operatorul de 

salubrizare. 

 



 

 

      Art. 6. SC Edil Industry SRL va înainta compartimentului contabilitate, taxe şi impozite 

Grinţieş lunar, documente din care să rezulte cantitatea de deşeuri ridicate de pe raza comunei, pe  

două categorii, respectiv reciclabil şi menajer. Documentele înaintate de  către operator vor fi: 

 bonul de cântar de la staţia de sortare Taşca al fiecărei curse efectuate;  

 situaţia cu persoanele juridice care deţin contract pe raza comunei Grinţieş şi cantităţile 

ridicate de la acestea în vederea efectuării calculului cu diferenţa de deşeuri ridicate (cu 

menţiunea că operatorul ridică deşeurile de la persoanele fizice şi juridice în aceleaşi date, 

bonul de cântar fiind per total comună) 

      Art. 7.1  Compartimentul impozite şi taxa şi compartimentul registrul agricol va proceda la 

identificarea persoanelor fizice beneficiare ale serviciului de salubrizare astfel:  

 persoanele care au acces direct la serviciul de salubrizare: taxa integrală.  

 persoanele care au acces redus la serviciul de salubrizare: taxă redusă cu 50%.  

 7.2. Se consideră persoane cu acces redus la serviciul de salubrizare acele persoane la 

care operatorul de salubrizare nu poate ajunge din motive tehnice (acces dificil, distanţă 

de peste 500 m faţă de traseul operatorului) 

      Art. 8. Compartimentul financiar contabil, aplica taxa speciala de salubrizare pe baza de 

declaraţii de impunere (anexa 1), ori din oficiu, in condiţiile stabilite prin legislaţia in vigoare 

aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale, până la 31 martie a fiecărui an.   

      Art. 9. In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorata de 

persoane fizice, se vor lua in calcul persoanele înscrise la registrul agricol al comunei Grinţieş, 

pentru o unitate locativa. 

 

III. Termenele de plata ale taxei speciale de salubrizare si modalităţile de plata : 

 

      Art. 10. Taxa speciala de salubrizare se achita conform codului fiscal, si se încasează la 

casieria Primăriei Comunei Grinţieş, ori prin virament bancar cont _____________________ 

Trezoreria Bicaz.       

       Art. 11. În cazul în care există modificări la nivelul persoanelor dintr-o gospodărie, 

beneficiare ale serviciului de salubrizare (plecări din localitate, copii plecaţi la şcoală, deces, 

încadrarea în categoria persoanelor care beneficiază de scutiri), acestea se adus la cunoştinţă 

autorităţilor pe bază de declaraţie scrisă, depusă la compartimentul taxe şi impozite, vizată de 

ordonatorul de credite (anexa 2). Modificările întră în vigoare cu luna următoare depunerii 

documentelor justificative.                      

       Art. 12.  Persoanele care au locuinţe pe rază comunei Grinţieş dar nu locuiesc efectiv în 

comuna, plecate în străinătate sau locuiesc în alte localităţi din ţară, vor achita contravaloarea 

unei singure luni a serviciului de salubrizare.   

 

IV. Dispoziţii finale: 

 

      Art. 13.  Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod exclusiv 

pentru acoperirea cheltuielilor 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 Grinţieş privind instituirea 

taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din 

comuna Grinţieş si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de 

salubrizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa 1 la H.C.L. ___________ 

Declaraţie de Impunere 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare  

 

 

               Subsemnatl(a)_______________________________având calitate de proprietar/chiriaş  

al locuinţei situata in comuna Grinţieş, sat___________, str. ____________, Nr._________, 

judeţul Neamţ, identificat prin act identitate seria ____nr. ___________,  CNP. 

_______________________________,  declar pe proprie răspundere ca unitatea locativa are in 

componenta următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele si prenumele Data naşterii Cod numeric personal 

   

   

Se vor trece datele membrilor de familie/ locatarilor, in afara de cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere 

                Sunt de acord cu preluarea datelor mele persoanele de către primăria comunei Grinţieş 

în vederea realizării impunerii pentru serviciul de salubrizare.  

 

             Data __________________                                              Semnătura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la H.C.L. _______ 

Declaraţie de Impunere 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare - rectificativă 

 

 

                             Subsemnatl(a)_______________________________având calitate de 

proprietar/chiriaş  al locuinţei situata in comuna Grinţieş, sat___________, str. ____________, 

Nr._  __, judeţul Neamţ, identificat prin act identitate seria _______nr. ___________,   CNP. 

____________________, vă aduc la cunoştinţă următoarele ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

                Sunt de acord cu preluarea datelor mele persoanele de către primăria comunei Grinţieş 

în vederea realizării impunerii pentru serviciul de salubrizare.  

 

             Data __________________                                              Semnătura  

 


