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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare și a
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare

Potrivit prevederilor art. 26, alin.(1) din Legea Serviciului de Salubrizare a localităților
nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,în funcție de natura
activităților prestate atat în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru
asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de
salubrizare prin:
a)tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de
prestare a serviciului de salubrizare;
b)taxe speciale, în cazul prestatiilor efectuate în beneficiul întregii comunitati locale;
c)taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.
Conform alin. (2) al aceluiasi articol în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a, autoritațile
administrației publice locale, împreună cu operatorii au obligația sa tină, la zi, evidența tuturor
utilizatorilor cu și fară contracte de prestări servicii iar potrivit alin.(3), autoritățile administrației
publice locale au obligația să instituie taxe speciale conform prevederilor alin. (1) lit. c), și să
deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestatiei efectuate la
utilizatorii fără contract." (Excepție o constituie deșeurile de ambalaje care vor fi decontate de
către OTR-uri, conform prevederilor OUG nr.74/2018.)
De asemenea Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și
completarile ulterioare, reglementează regimul juridic al taxelor speciale care pot fi aprobate de
Consiliul Local asemenea reglementări regăsindu -se și în Legea nr.227/2015, privind codul fiscal,
cu modificările și completăriloe ulterioare, la alin.(1)-(3), ale articolului 484.
Toți utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a plăti serviciile de care
beneficiază iar în situația în care refuză să încheie contractul de servicii cu operatorul, în baza
hotărârii Consiliului Local vor plăti o taxă specială la bugetul local din care ulterior se va achita
factura emisă de operator.
Având în vedere cele mai sus menționate și ținând cond de faptul că la nivelul Municipiului
Orăștie nu este instituită taxa specială de salubrizare iar operatorul regional S.C. BRAI -CATA S.R.L
a emis facturi în sarcina Municipiului Orăștie pentru utilizatorii fără contract, acestea fiind
contestate și făcând obiectul unor dosare aflate pe rolul instanței de judecată am inițiat
prezentul proiect de hotărâre pe care stimați consilieri îl propun spre dezbatere și aprobare.
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