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    R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORASUL OCNA MURES

   CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 58

privind instituirea taxei speciale de salubrizare care va fi perceputa, începând cu data de 1 aprilie
2015, de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza administrativ-teritorială a UAT Oraşul Ocna
Mureş şi respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe raza UAT Oraşul Ocna Mureş
şi care nu au încheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează

serviciile de salubrizare la nivelul localităţii.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data
de 26.03.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere adresa nr.78/12.09.2014 a operatorului de salubrizare S.C. FINANCIAR
URBAN S.R.L., expunerea de motive a Primarului oraşului Ocna Mureş nr.1951/12.02.2015 ,
raportul de specialitate nr.1889/11.02.2015 al Serviciului pentru venituri ale bugetului local şi
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,Anunţul nr.2049/13.02.2015 şi Procesul verbal
nr.3549/16.03.2015 coroborate cu prevederile  Legii nr 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 şi urm. din Legea nr
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, art.282 alin.(2) si (3)  din Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 aprobate prin HGR nr.44/2004, Legea nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată , Hotărârile
adoptate de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş nr. 155/30.10.2008 privind forma de gestiune a
serviciului public de salubrizare, nr.154/30.12.2010 privind aprobarea Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare, nr.23/28.02.2011 privind aprobarea noului Regulament al serviciului de
salubrizare a oraşului Ocna Mureş şi Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş nr.3/14.01.2011
privind durata maximă a contractului de concesionare a serviciului de salubrizare la nivelul oraşului
Ocna Mureş

În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare care va fi percepută, începând cu
data de 1 aprilie 2015, de la persoanele fizice cu domiciliul legal pe raza administrativ-teritorială a
UAT Oraşul Ocna Mureş, şi respectiv de la persoanele juridice care au puncte de lucru pe raza UAT
Oraşul Ocna Mureş, care nu au încheiate contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu
operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii, în următorul cuantum:

- 10  lei lunar de persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de vârsta acestora;
- 70 lei lunar, pentru persoanele juridice, indiferent de forma sub care este organizată

activitatea, calculată separat pentru fiecare punct de lucru deschis pe raza UAT Oraşul Ocna
Mureş.
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        (2) Persoanele fizice şi juridice care datorează taxa specială de salubrizare instituită prin
alin.(1) vor fi înscrise în „Evidenţa utilizatorilor fără contracte de prestare a serviciului de
salubrizare” care va fi întocmită şi actualizată de către Primăria oraşului Ocna Mureş împreună cu
operatorul serviciului de salubrizare.

Art. 2. (1) Taxa specială de salubrizare aprobată conform art.1 se face venit la bugetul local
şi se va achita de către persoanele fizice şi persoanele juridice, la Serviciul venituri, impozite şi taxe
locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, cel mai târziu până la finalul lunii următoare celei
pentru care se datorează, sens în care ultima zi din lună constituie termen de scadenţă. Neplata în
termenul de scadenţă obligă pe debitor la plata de penalităţi de întârziere de 0,2% pentru fiecare
lună sau fracţiune de lună de întârziere, calculate începând cu ziua următoare datei scadenţei şi până
în ziua plăţii efective.
         (2) Pentru minori, taxa specială de salubrizare va fi achitată de către persoanele care îi au pe
aceştia în întreţinere, în condiţiile legii.
         (3) Persoanele juridice datorează taxa specială de salubrizare pentru fiecare punct de lucru
deschis pe raza administrativ-terirorială a UAT Oraşul Ocna Mureş.

Art. 3. (1) Prezentarea, la Serviciul venituri, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei
oraşului Ocna Mureş, de către persoana fizică sau juridică interesată, a dovezii încheierii
contractului de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează serviciile de
salubrizare la nivelul localităţii, conduce automat la radierea persoanei fizice sau juridice în cauză,
din „Evidenţa utilizatorilor fără contracte de prestare a serviciului de salubrizare” şi cu radierea,
din evidenţele fiscale, a datoriei de plată a taxei speciale de salubrizare, inclusiv a penalităţilor
generate de aceasta, începând cu data încheierii contractului de prestare a serviciului de salubrizare .
         (2) Taxa specială de salubrizare, inclusiv penalităţile aferente acesteia, încasate pentru
perioada în care persoana fizică sau juridică în cauză deţinea contract valabil de  prestare a
serviciului de salubrizare cu operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii,
se restituie celor îndeptăţiţi în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii şi a actelor
doveditoare încheierii contractului de prestare a serviciului de salubrizare.

(3) Dacă la data depunerii cererii de restituire conform alin.(2) decontarea contravalorii
prestaţiei către operatorul care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii era efectuată în
baza prevederilor art.4, taxa specială de salubrizare încasată nu se mai restituie.

Art. 4. (1) Din sumele încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare se va deconta lunar,
operatorului care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii, contravaloarea prestaţiei
efectuate utilizatorilor fără contract, la nivelul cuantumului în vigoare aferent lunii pentru care se
datorează.
           (2) Se vor deconta operatorului care prestează serviciile de salubrizare la nivelul localităţii
numai contravaloarea prestaţiei efectuate utilizatorilor fără contract pentru care s-a încasat efectiv
taxa specială de salubrizare.

(3) Decontarea se va face pe baza facturii emise de către operator în baza „Evidenţei
utilizatorilor fără contracte de prestare a serviciului de salubrizare”, în termen de 60 de zile de la
data comunicării facturii către Primăria oraşului Ocna Mureş.

Art. 5: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, respectiv semnarea actului
adiţional la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare a
orasului Ocna  Mures, inclusiv localităţile componente Uioara de Sus şi Uioara de Jos şi satele
aparţinătoare Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
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          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Direcţia juridică, administraţie publică;
- Serviciul venituri, impozite şi taxe locale;
- S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul Primăriei Ocna Mureş;

Ocna Mureş, 26.03.2015

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,
   PROF. JURJ CLAUDIA DACIANA              p.  SECRETAR ORAS

      NICUŞOR PANDOR

PSN/PSN; EXPL.9; ANEXE:0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16; Voturi “pentru”:15;


