
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

H  O  T  Ă  R  Â  R  E
privind aprobarea taxei speciale de salubritate în comuna Moldoveni, judeţul Ialomiţa,

la nivelul anului 2017 , pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte
cu operatorul de salubritate

Consiliul Local Moldoveni, judeţul Ialomiţa:

Având în vedere:

- procesul verbal nr. 33/19.2012.2016 ,  încheiat în sedinţa Consiliului Director al SC 
ECO VEST CODRII VLĂSIEI 

- proiectul de hotărâre nr. 51/14.12.2015 însoţit de expunerea de motive

- referatul de specialitate întocmit de către secretarul comunei 
- avizul comisiei de specialitate 

În conformitate cu : 

- prevederile art. 42, alin. 1, lit. c, din Legea nr.  51 din 8 martie 2006 , cu modificarile si
compeltările ulterioare , privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
   -prevederile art. 6 alin. 1, lit. k, coroborat cu art. 26  alin. 1 lit. b) , alin .  2,  4 şi 5 din Legea
nr. 101 din 25 aprilie 2006, cu modificarile si compltările ulterioare, privind   serviciile de
salubrizare a localităţilor;
 - prevederile art. 16, alin. 2, art. 27 şi 30 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu modificarile
si compltările ulterioare, privind finanţele publice locale;
 -  prevederile  art.  484  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificarile  si
compltările ulterioare

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) , alin.( 6), lit. a, pct. 14, şi art. 45, alin.( 2) lit. c,  alin.
(6)   din Legea  nr. 215 din 23 aprilie 2001 cu modificarile si compltările ulterioare privind
administraţia publică locală.

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

Art.1.  Se aprobă taxa specială  de salubritate,  pentru anul  fiscal  2017, pentru colectarea,
transportul,  depozitare  şi  neutralizare  a  deşeurilor  menajere şi  asimilabile  acestora,  pentru
toate  persoanele  fizice  şi  juridice  care  au domiciliul  sau reşedinţa  în  comuna  Moldoveni,
judeţul Ialomiţa  şi  nu au încheiat  contract  de prestări  servicii  cu operatorul serviciului  de
salublitate.
Art.2.  Cuantumul taxei speciale de salubritate în cazul persoanelor fizice fără contract este de
3,5 lei (T.V.A inclus) / lună / persoană, iar în cazul persoanelor juridice fără contract este de
62 lei / lună / agent economic.
Art.3.  Membrii gospodăriilor nelocuite pe o perioadă mai mare de 12 luni, vor fi scutiti de
plata taxei speciale de salubritate prin depunerea la Compartimentul Impozite şi Taxe Locale
din cadrul Primăriei comunei Moldoveni, a unei cereri însoţită de documentele justificative în
acest sens. 
Art.4.  Operatorul serviciului de salubritate împreună cu Compartimentul de Impozite şi Taxe
din  cadrul  Primăriei  Moldoveni,  vor  asigura  evidenţa  la  zi  a  tuturor  utilizatorilor  fără
contracte de prestări servicii în vederea impunerii ulterioare a taxei de salubritate.



Art.5.  Calculul taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice care nu au încheiate
contracte cu operatorul de salubritate,  se face de Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale
din  cadrul  Primăriei  comunei  Moldoveni,  pe  baza  evidenţelor  ţinute  la  zi,  împreună  cu
operatorul serviciului de salubritate.
Art.6.   Stabilirea,  impunerea,  constatarea  şi  încasarea taxei  speciale  de salubritate  se va
realiza de către Compartimentul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei ,
conform prevederilor legale în vigoare,  în materie de impozite şi taxe locale şi în concordanţă
cu prezenta hotărâre.
Art.7.  Taxa specială de salubritate se datorează lunar, cu termen de plată scadent până în
ultima zi lucrătoare a lunii în curs.
Art.8.   În situaţia  în  care ulterior  impunerii,  cetăţenii  încheie contracte  cu operatorul  de
salubritate, aceştia nu mai datorează taxa specială de salubritate, începând cu data de întâi a
lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul.
Art.9.  Neplata  taxei  la  termenele  stabilite  atrage  calculul  şi  plata  accesoriilor  fiscale
prevăzute de legislaţia fiscală în această materie.
Art.10.  Decontarea prestaţiilor efectuate de operatorul de salubritate se va efectua lunar.
Art.11. Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local
Moldoveni , judeţul Ialomiţa. 
Art.12. Prezenta hotărâre se adoptă cu respectarea prevederilor Regulamentului de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale,  aprobat prin H.C.L nr. 05/18.01.2013.
Art.13. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Ialomiţa, în vederea exercitării
controlului de legalitate şi se aduce la cunoştiţă publică prin grija secretarului.

Preşedinte  de  şedinţă

            MARIN GHEORGHE  

                                                                                                      Contrasemnează
                     Secretar  al  com. Moldoveni

                                                                                                   Mihai Elena Georgiana
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