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HOTĂRÂREA NR. 17/ 07.03.2019 

cu privire la modificarea H.C.L nr. 66/30.10.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2019 

   

 

 

 

 

 Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă extraordinară ; 

Văzând  expunerea de motive nr. 999/04.03.2019   a d-lui primar Banzea Ion și raportul nr. 

1000/04.03.2019  întocmit de către  compartimentul contabilitate-taxe și impozite ,prin care solicită 

modificarea HCL nr. 66/2018 

          Având în vedere prevederile: 

    -   Codului Fiscal ( Legea nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare ) 

    -  art.26 alin.1 lit. c din Legea nr.101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităților ,republicată ,cu 

modificările și completările ulterioare  “ pentru asigurarea  finanțării serviciului  de salubrizare utilizatorii 

achită contravaloarea serviciului de salubrizare  prin taxe speciale ,în cazul prestațiilor de care beneficiază 

individual fără contract ” 

    -  art.26 alin. 3  din Legea nr.101/25.04.2006 a serviciului de salubrizare a localităților ,republicată ,cu 

modificările și completările ulterioare  “ 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 prestației efectuate la utilizatorii fără contract ” 

    -art.36, alin. (4) lit. c) alin. 6 ,lit.a ,pct.14  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 

cu modificările și completările ulterioare   

În temeiul art.45 alin.2 lit.c    din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ,republicată , 

cu modificările și completările ulterioare : 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

 

       Art. 1 Se aprobă   modificarea H.C.L. nr. 66/30.10.2018  privind  impozitele și taxele locale 

pentru anul 2019  în sensul ca Anexa 1 , Cap.9.Alte taxe locale  și speciale  , lit.f.Taxă pentru serviciul de 

salubrizare ( tariful pentru gunoiul colectat ) va avea următorul conţinut  : 

 

f. Taxa pentru serviciul de salubrizare ( colectare ,transport și depozitare deșeuri menajere ) : 

 

 (1)Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele fizice  se aplică în baza Declarației de 

impunere  conform Anexei nr.1 depusă de contribuabil până la data de 31.03.2019 la primărie  . 

 

         (2 ) Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele juridice ( agenți economici/instituții ) 

care își desfășoară activitatea pe raza localității  și nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul 

autorizat  de colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN se aplică în baza Declarației de impunere  

conform Anexei nr.2 . 



 

 

 

 

 

 (3) În cazul nedepunerii declarației de impunere ,obligația de plată a taxei de salubrizare va fi 

stabilită din oficiu în baza datelor din registrul agricol pentru persoanele fizice  (cu privire la numărul 

persoanelor din gospodărie) / datelor din evidențele fiscale pentru persoanele juridice . 

 

 

 (4) În cazul în care persoane din gospodărie sunt plecate din localitate ( studenți ,elevi ,la muncă 

în străinătate ,etc ) capul gospodăriei va depune acte doveditoare în acest sens ( adeverință student ,elev , 

contract  de muncă ,rezidență ,etc ) pentru a nu fi impuse la plata taxei de salubritate . 

 

 (5) Taxele de salubrizare pentru anul 2019 sunt : 

- 6 lei / persoană  / lună  pentru deșeurile colectate de  la platformă 

- 6 lei / persoană  / lună  pentru deșeurile colectate din poartă în poartă (individual ) 

- 51 lei / casă de vacanță / an 

- 51 lei / perioada închirierii căminului cultural 

- 30 lei/ lună /persoane juridice (agenți economici/instituții ) care își desfășoară activitatea pe raza 

localității  și nu au încheiat contract de salubrizare (presări servicii ) cu operatorul autorizat  de 

colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN 

 

          Art.2 Anexele nr.1 și nr. 2 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează  compartimentul 

contabilitate-taxe și impozite . 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

 

 

 

Dată astăzi : 07.03.2019 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 

  Ștefănescu Mihai                                                                          Secretar 

            Boboc Remus Eduard  

 

 

 

 

 

 

 Nr.consilieri prezenţi :11 

 Nr. Voturi  -   pentru  : 7 

          - împotrivă : 4 


