ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA MOLDOVENI
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTARAREA
NR. 70 DIN 10.10.2018
privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii
comunei Moldoveni, judetul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI ;
Examinand expunerea de motive, initiata de catre domnul Birjoveanu Marcel Ioan – primarul
comunei Moldoveni.
Avand in vedere:
Hotararea Consiliului Local al comunei Moldoveni nr. 2 din 08.01.2018, privind atribuirea si
incheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale
serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara  ECONEAMT  din zona 2, judetul Neamt, cu modificarile ulterioare ;
Prevederile art. 8, alin.(3 ), lit. k, art. 10,, alin .(5 ), , din Legea serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006 republicata, cu modificarile si copletarile ulterioare;
Prevederile art. 6, alin.(1 ), lit. 8, alin. .(1 ), art. 9, alin. .( 1 ), lit. c, si ale art. 20, alin. (2) lit.
d, din Legea din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a klocalitatii republicata.
Prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente
ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ- teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECONEAMT  din zona 2, judetul Neamt, nr. 159/04.04.2018.
Vazand rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului local Moldoveni.
Analizand prevederile art. 36, alin. (2) lit. D, alin. ( 5) , lit. A si alin (6) lit a, pct. 14 din
Legea nr. 215/2001 R a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 45 alin. .(1 ), , din Legea nr. 215 R a adminitratiei publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;.
HOTARASTE :
Art. 1. (1 ) Tarifele aferente activitatilor prestate pentru colectarea deseurilor urmeaza a se
achita concesionarului de catre benenficiarii persoane fizice, aprobate prin anexa nr. 2 la Hotararea nr.
68 din 10.10.2018 privind modificarea HCL nr. 2 din 08.01.2018 privind atribuirea si incheierea
Contractului de Deegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de
salubrizare a unitatilor adminitrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara
ECONEAMT dfin zona 2 , judetul Neamt.
( 2 ) Decontarea serviciilor de salubrizare derulata de catre operatorul SC ROSSAL SRL
Roman , pe raza comunei Moldoveni, pana la data de 01.07.2018, se face de la bugetul local, din
sumele colecate cu titlu de taxa de salubrizare, integral, urmand ca incepand cu luna iulie beneficiarii
directi persoane fizice si juridice sa achite contravaloarea serviciilor furnizate si prestate in baza
contractelor incheiate cu concesionarul.
Art. 2. In cazul persoanelor fizice care au achitat taxa de salubrizare aferenta anului 2018, in
conformitate cu prevederile Hotararii nr. 87 din 13.12.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2018, acestia pot opta pentru restituirea a jumatate din taxa achitata sau pentru
compensarea unor obligatii bugetare pentru anul in curs sau viitoare.
Art. 3. .(1 ) Persoanele fizice si juridice au obligatia ca in termen de 60 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentei hotarari sa faca dovada ca au asigurata pe baza de contract coletarea
deseurilor provenite din gospodarii si / sau activitati desfasurate, altele prin care legea impune un alt

sistem de colectare, prin depunerea unor copii a contractului incheiat cu concesionarul serviciului de
salubrizare a localitatii la compartimentul impozite si taxe locale din cadrul primariei.
(2) Detinatorii de terenuri fara constructii si de case de vacanta, utilizate temporar, au
posibilitatea de a opta pentru incheierea unui contract cu consesionarul serviciilor de salubrizare sau de
a achita taxa anuala in cuantum egal cu tariful de prestare a serviciului pentru o singura persoana
fizica.
(3) In cazul in care la aceeasi adresa sunt inregistrate atat gospodării cât si sedii
profesionale ale persoanelor fizice din gospodaria respectiva, autorizate sa desfasoare activitati
economice, dar nu desfasoara activitati autorizate efectiv, obligatia prevazuta la alin. 1, revine
persoanei fizice sau persoanei fizice autorizate, conform optiunii contibuabilului.
(4) In cazul in care la aceeasi adresa sunt inregistrate atat gospodarii cat si sedii sociale
ale unor persoane juridice autorizate sa desfasoare activitati economice, dar persoana juridica nu
desfasoara activitati autorizate efectiv, obligatia prevazuta la alin. .(1 ) revine persoanei fizice.
(5) In cazul in care pesoanele fizice si juridice nu fac dovada ca au asigurata colectarea
deseurilor provenite din gospodarie si/ sau activitati desfasurate, acestea datoreaza la bugetul local,
incepand cu luna iulie, o taxa lunara de salubrizare, astfel:
- egala cu dublul tarifului prevazut la pct. 2 din Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 68 din 10.10.2018 in
cazul persoanelor fizice;
- conform indicelui de generare prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 69 din 10.10.2018 în cazul
persoanelor juridice.
(6) în vederea stabilirii contribuabililor care datoreaza taxa lunara de salubrizare
calculata conform alin. 5, concesionarul SC ROSSAL SRL Roman va comunica lunar lista contractelor
de prestari servicii incheiate cu persoanele fizice si juridice care beneficiaza de prestarea serviciului de
salubrizare pe raza comunei Moldoveni.
Art. 6 (1) Se subventioneaza de la bugetul local in proportie de 100% costurile aferente
serviciilor de salubrizare in urmatoarele situatii;
- Pentru persoanele incadrate in gradul I și II de invaliditate, persoanele cu handicap grav si
accentuat.
- Pentru peroanele care au calitatea de veteran de razboi si vaduve de veteran de razboi
- Pentru persoanele care beneficiaza de ajutor social
(2) subventia se acorda pe baza de cerere formulata de catre contribuabil sau reprezentantul
legal al acestuia însoțită de actele doveditoare incepand cu luna următoare depunerii cererii în care
persoana se regaseste in una din situatiile mentionate la alin 1 si se achita concesionarului in baza
aprobarii primarului si a referatului intocmit de viceprimarul comunei Moldoveni.
(3)
Persoana care beneficiaza de subventiile mentionate la art. 6 este obligat ca in termen
de 10 zile calendaristice sa aduca la cunostinta autoritatii locale orice modificare survenita si care ar
duce la excluderea subventiei.
Art. 7. In cazul persoanelor fizice si juridice care nu fac dovada asigurarii colectarii deseurilor
pe baza de contract, in baza listei furnizate de concesionar si a notei de calcul aferente, unitatea
administrativ teritoriala va achita contravaloarea serviciilor de salubrizare numai pentru acele situatii
in care exista posibilitatea beneficierii de serviciile prestate acestora.
Art.8 Primarul comunei prin aparatele de specialitate va duce la indeplinire prevederile ce
decurg din prezenta hotarare si va lua masurile necesare in vederea asigurarii serviciului de salubrizare
pe intreg teritoriul comunei cu respectarea actelor normative anterior adoptate de catre consiliul local

in ceea ce priveste impementarea proiectului de management integrat al deseurilor la nivelul judetului
Neamt.
Art. 9. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotrarari se abroga pct. 13 din ANEXA NR. 4
referioare la taxa speciala pentru servicii de salubrizare din HCL nr. 87/2017 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile incepand cu
anul 2018.
Art. 10. (1) Hotararea se comunica prefectului judetului Neamt in vederea exercitarii
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija Secterarului comunei
Moldoveni.
(2) Aaducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatiloe
administratiei publice locale, cat si prin site-ul oficial al Comunei Moldoveni.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
CONSILIER,
Ioan CÂMPANU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL COMUNEI,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

