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Nr.862/15.02.2021

ANUNȚ
În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind

transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul comunei
Aluniş propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind instituirea
taxei speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei
speciale de salubrizare, însoțit de referatul de aprobare și de raportul de
specialitate întocmit de secretarul general al comunei Aluniş, proiect de hotărâre
ce urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local al comunei Aluniş în
luna martie 2021.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 15.02.2021 pe site-ul
Primăriei comunei Aluniş (www.primariaalunis.ro) și a fost afișat la sediul
Primăriei din comuna Aluniş, sat Aluniş, nr.1024, Prahova.

Persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act
normativ sus menționat, la sediul Primăriei comunei Aluniş, respectiv în format
electronic pe adresa de e-mail primaria@primariaalunis.ro până la data de 18
martie 2021.

Primar,

Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.860/15.02.2021

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire şi

 aplicare a taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Aluniş  nr. 860 din
15.02.2021;
- Raportul de specialitate întocmit de  secretarul comunei Aluniş nr.861 din
15.02.2021.
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul
Consiliului Local Aluniş;
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local
Aluniş ;
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială,activităţi sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile art.30 din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 26, alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 86, lit.a) şi art.87, lit.b) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova,
revizuit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aluniş nr.38 din
31.07.2020.
     În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.(c)  şi ale
art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Se  instituie taxa specială de salubrizare pentru contribuabilii
persoane fizice din  comuna Aluniş, judeţul Prahova,  beneficiari ai serviciului
de salubritate fără contract, în cuantum de  8 lei/persoană/lună .

Art.2.- Aprobă Regulamentul de stabilire și aplicare a taxei speciale de
salubrizare, conform anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.



Art.3.- Se desemnează primarul comunei Aluniş şi aparatul de
specialitate al acestuia pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. – Secretarul comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al
        primarului comunei Aluniş;
-      Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
        Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

                        Nr. 14
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL

ANEXA
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Nr.14 din 15.02.2021

REGULAMENTUL DE STABILIRE ȘI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 .Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice
locale, consiliile locale aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se
încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale
pentru care s-au instituit taxele respective.

Art. 2. In baza Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, cu completările și modificările ulterioare pentru asigurarea finanțării serviciului
de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul
în care are încheiat contract cu operatorul de servicii sau prin taxa specială în cazul în care nu
are încheiat contract cu prestatorul de serviciu.

CAPITOLUL II. STABILIREA IMPUNERII TAXEI DE SALUBRIZARE
Art. 3. Taxa specială de salubrizare este datorată și se plătește de către beneficiarii

serviciului public, proprietarii imobilelor, persoane fizice, situate pe raza comunei Aluniş,
care beneficiază de serviciul de salubritate dar nu are încheiat contract de prestări servicii cu
operatorul de salubritate.

Art. 4. Persoanele fizice prevăzute la art.3 sunt obligate la plata taxei speciale de
salubrizare în funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul
locatarilor existenți la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriași, flotanți, etc).

Art. 5. Pentru imobilele-proprietate pe care le dețin, locuite sau nelocuite, proprietarul
este obligat să își completeze declarația de impunere pentru stabilirea taxei speciale de
salubrizare prevăzută în anexa  la prezentul regulament.

Art. 6. Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie,
comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice, obligația declarării revine proprietarului.

Art. 7. Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie,
comodat, sau în altă formă,  unor persoane fizice, obligația declarării revine proprietarului.

Art. 8. Pentru imobilele aflate în proprietatea statului/comunei Aluniş, obligația
depunerii declarației de impunere, revine chiriașilor acestor imobile, în funcție de destinația
activității pe care o desfășoară,

Art. 9. (1) Termenul de depunere a declarației de impunere pentru taxa specială de
salubrizare este de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament.

             (2) În cazul nedepunerii declarației de impunere, proprietarii de imobile sau
persoanele juridice vor fi impuse din oficiu, în baza datelor furnizate de Direcția de Evidență
a Persoanei, în cazul proprietarilor persoane fizice sau Registrul Comerțului, în cazul
persoanelor juridice.

Art. 10. (1) Declarația de impunere se depune la sediul Primăriei comunei  Aluniş și
online pe adresa impozite@primariaalunis.ro  însoțită de cartea de identitate/ buletinul de
identitate al proprietarului, respectiv CUI-ul societății.



             (2) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarația de
impunere inițială (domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, are obligația depunerii
declarației rectificative în termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective.

             (3)În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se va efectua cu data de întâi
a lunii următoare apariției acestei situații și necesită depunerea copiei după certificatul de
deces în copie conformă cu originalul.

            (4) În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de
organele fiscale ale autorității locale pe baza oricăror date și informații obținute de acestea.
Viceprimarul comunei Aluniş şi personalul din cadrul compartimentului administraţie publică
vor realiza o bază cuprinzând persoanele fizice din comuna Aluniş, beneficiare a serviciului
de salubritate  fără contract de salubrizare şi care datorează taxa specială de salubritate.

            (5)Pentru o bună eficientizare în recuperarea sumelor privind taxa de
salubritate, viceprimarul comunei Aluniş şi personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului cu atribuţii privind impozitele şi taxele locale vor confrunta lunar lista cu
persoanele care au încheiat contract de prestări de servicii de salubritate şi baza de date cu
persoanele fizice care datorează taxa specială de salubritate.

          (6) Obligația de plată va fi instituită începând cu data de 01.04.2021.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE PLATA A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE

Art 11. (1) În numerar la caseria  comunei Aluniş,  situată în sediul primăriei, sat
Aluniş, nr.1024.

  (2) Mandat poștal sau ordin de plata - beneficiar Comuna Aluniş, CUI;
2843388, IBAN:.............................................................. deschis la Trezoreria Slănic, judeţul
Prahova.

CAPITOLUL IV. PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE

Art. 12. (1) Veniturile încasate din taxa specială de salubrizare vor fi evidențiate
distinct în contabilitate și vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare
prestate de prestatorul serviciului.

   (2) Obligația urmăririi încasării taxei speciale de salubritate revine biroului
financiar-contabilitate. În situația în care veniturile încasate din taxa specială de salubritate nu
acoperă sumele plătite operatorului de salubritate se vor lua masuri urgente de recuperare a
sumelor neachitate de populație.

   (3) Biroul financiar-contabilitate  prin persoana responsabilă cu activitatea privind
impozitele şi taxele locale,  întocmeste Decizia de impunere pentru  stabilirea taxei speciale
de salubritate persoane fizice şi persoane juridice din softul impozite și taxe locale
APLxPERT.

  (4) Taxa specială se datorează începând cu data de 01.04.2021.
  (5) Plata taxei de salubrizare se datorează lunar şi se achită până la data de 25 a lunii

următoare a trimestrului, inclusiv. Plata taxei speciale se poate face şi anticipat.
 (6) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează

majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale datorate
la bugetul local.

(7) Executarea silita a sumelor restante din taxa specială de salubrizare se va face de
către Biroul financiar-contabilitate, conform procedurilor prevăzute in reglementările legale in
vigoare aplicabile pentru impozitele si taxele locale conform Codului de procedura fiscală.



CAPITOLUL V. SANCȚIUNI
Art. 13. (1) Depunerea declarației neconformă cu realitatea, nedepunerea declarației

sau a declarației rectificative, precum şi depunerea acestora peste termen constituie
contravenție şi se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei si 1000 lei .

   (2) Constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele
împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE
Art.14. Biroul financiar-contabilitate va întocmi şi va păstră într-un dosar deschis

pentru fiecare contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza identificării,
stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de salubrizare. Documentele
sunt necesare atât pentru justificarea modului de stabilire a taxei cât şi în situația contestării de
către contribuabili a actelor întocmite în cadrul procedurii de stabilire a taxei speciale cât şi în
cadrul procedurii de executare silita.

Art. 15. Colectarea deșeurilor comunale se va efectua de prestatorul serviciului de
salubrizare conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetățenilor comunei.

Art. 16. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local
al comunei Aluniş, judeţul Prahova.

Art. 17. Decontarea către operatorul de prestări servicii de salubritate se face pe baza
de situație de prestări servicii avizate de primarul sau viceprimarul comunei Aluniş.



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI ALUNIŞ
C.U.I. 2843388

NR.........din.................................

DECLARAȚIE FISCALĂ
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice

INIȚIALĂ[ ]
RECTIFICATIVĂ[ ]

Subsemnatul(a)...........................................................................................................................,
CNP..................................................,BI/CI seria nr.........................., proprietar al clădirii situate în
comuna Aluniş, sat.............................str.................................................................., nr...........................,
declar pe proprie răspundere că la adresa de mai sus menționată locuiesc ...........................................
persoane(membrii familiei,chiriașii sau alte persoane) și că am/ nu am alte clădiri în proprietate.
Declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru................persoane, astfel:
Persoane fizice:

Nr. crt. Numele și prenumele Cuantum lei/persoana/luna Suma datorata

Total

Data....................................
Semnătura.........................

Pentru fiecare clădire din proprietate se va completa câte o declarație



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr.860/15.02.2021

REFERAT DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire

şi aplicare a taxei speciale de salubrizare

 În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, îmi exprim iniţiativa de promovare a
unui proiect de hotărâre cu următorul obiect:

instituirea taxei speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire şi
aplicare a taxei speciale de salubrizare

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:
Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale,
consiliile locale aprobă taxe speciale.

În baza Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată,
cu completările și modificările ulterioare și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova, revizuit, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Aluniş nr.38 din 31.07.2020, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract cu
operatorul de servicii sau prin taxa specială în cazul în care nu are încheiat contract cu
prestatorul de serviciu. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la
persoanele fizice beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele şi nua
au încheiat contract de prestări servicii de salubritate cu operatorul zonal de salubritate.

Precizăm faptul că în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele
prevederi, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acesta, după cum urmează:
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu
completările și modific Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de
salubrizare a localităţilor din judeţul Prahova, revizuit, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Aluniş nr.38 din 31.07.2020, ările ulterioare;
Ținând cont de toate argumentele precizate mai sus, apreciem ca necesară și oportună inițierea
Proiectului de hotărâre privind aprobarea unei hotărâri de consiliu privind instituirea taxei
speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de
salubrizare

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail  primaria@primariaalunis.ro

Nr.861/15.02.2021

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi a regulamentului de stabilire

şi aplicare a taxei speciale de salubrizare

Analizând proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de

salubrizare şi a regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de

salubrizare şi referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei Aluniş şi

prevederile:

- Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările

ulterioare;

-Legii  serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare ;

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a

localităţilor din judeţul Prahova, revizuit, aprobat prin Hotărârea Consiliului

Local al comunei Aluniş nr.38 din 31.07.2020,

acord  aviz favorabil  proiectului de hotărâre, acesta fiind necesar pentru buna

gospodărire a comunei Aluniş.

Secretar general,
Marilena Constantinoiu
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