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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în
comuna Fălcoiu și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare

Conform prevederilor Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu
modificările și completările ulterioare, art. 6 alin 1, lit k, autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuții
în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Potrivit art. 26 din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților alin. 1”
În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul
gestiunii delegate, 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. ”
respectiv, alin 5 ”Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se
stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în
baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C. ”
De asemenea, potrivit prevederilor art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 484 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor
speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum
şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii și se
încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de
instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi
funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce

intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Instituirea taxei speciale de salubrizare ca
mecanism de finanțare a serviciilor de salubrizare aferente proiectului „ Sistemului de
Management Integrat al Deșeurilor din Județul Olt” este prevăzută în Cererea de finanțare și
Analiză Instituțională, Anexe ale Contractului de finanțare nr. 132032/28.04.2011 încheiat
între Consiliul Județean Olt și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice .
Cuantumul taxei speciale de salubrizare s-a stabilit pe baza analizei efectuate de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Olt Eco, ținând cont de prevederile aplicației care a
stat la baza proiectului SMID și de tarifele determinate prin procedura de atribuire a
contractelor de delegare.. Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO, prin
adresa nr. 2555 înregistrată la primăria comunei Fălcoiu , a avizat taxa specială de
salubrizare, care va fi colectată de la utilizatorii serviciului de salubrizare după prestarea
activității de colectare a deșeurilor municipale în comuna Fălcoiu de către operatorii
desemnați la nivel Județean, în cadrul Proiectului European Sistem de Management al
Deșeurilor în Județul Olt.
Cuantumul taxei speciale de salubrizare propusă spre aprobare pentru. comuna
Fălcoiu, aferentă anului 2022 este stabilită, astfel:
 pentru utilizatorii casnici - este de: 3,56 lei/pers/lună
 pentru utilizatorii non-casnici, este de 0,6 lei/kg.
Cadrul juridic unitar de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare sunt
stabilite in regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare
Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile :
 Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată;
 Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale;
 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
A fost promovat prezentul proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare
în comuna Fălcoiu și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare, care se supune spre analiză și aprobare.
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