
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

      PROIECT 

HOTARARE 

Privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 

 

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta 

ordinara din 229.03.2019; 

Având în vedere : 

iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, 

înregistrată cu nr. Nr.1750/11.03.2019,, raportul Biroului Financiar Contabilitate 

Taxe si Impozite, Recuperare Creante  nr. Nr.1750/11.03.2019 precum si 

rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu ; 

Vazand:  

- Prevederile Art. 484 alin.(1)  – din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Prevederile Art. 41. – alin.(1) din legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilitati publice 

- Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 

alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTARARE 

 

Art. 1 Se modifica Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.56/14.12.2018 –  

Anexa nr. 1, Capitolul VI. „Taxe speciale ” privind eliminarea  taxei speciale  de  



salubritate de 5 lei /persoana fizica si 30 lei /persoana juridica  si instituirea taxei 

speciale de salubritate  de  6 lei /persoana fizica fara contract de salubritate ; 

Art. 2 Se completeaza Hotararea Consiliului Local Helegiu HCL 

nr.56/14.12.2018 anexa 2 , Regulament privind   acordare a facilitatilor fiscale la 

plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice ,la art. 2 , cu 

pct. 7  cu urmtorul continut  

‘’Taxe de salubritate ‘ 

a) Nu datoreaza taxa speciala de salubrizare acele persoane din gospodarie 

care au domiciliul pe raza comunei dar nu locuiesc efectiv la adresa de 

domiciuliu/ resedinta  sau sunt plecate permanent, sau pe anumite 

perioade  in strainatate. 

b) Acordarea facilitatilor se face pe baza cererii formulata de persoana in 

cauza sau de reprezentantul legal al familiei, pe baza documentelor 

justificative prezentate 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului comunei Helegiu, birou 

Financiar-Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperare Creante şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Helegiu. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale şi prin publicare pe site www.helegiu.ro 

Initiator  : Primar 

Enea Nicu Ciprian 

                                                                                 Contrasemenaza 

           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 

 

  

http://www.helegiu.ro/
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JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

Nr.1750/11.03.2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

  Privind anularea  taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale in 

cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri persoane fizice fara 

contract de salubrizare 

 

 

    Prin HCL nr.31/13.07.2018 s-a infiintat Serviciul Public de Salubrizare iar 

prin HCL nr . 42/28.09.2018   s-a aprobat tarful de 5 lei/persoana pe care acesta 

sa-l perceapa de la populatie 

    Serviciul Public de Salubrizare are incheiate contracte de salubrizare cu un nr. 

de 1063 gospodarii desi presteaza servicii pentru intreaga comuna. 

    Pentru a nu percepe o taxa de doua ori   este necesar anularea taxei de 

salubrizare persoane fizice de 5 lei/persoana fizica/luna si a taxei de salubrizare 

persoane juridice de 30 lei/luna/activitate stabilita prim HCL nr. 56/14.12.2018 

 Prin proiectul de fata propun insa stabilirea unei taxe speciale  de salubrizare 

pentru persoanele fizice , in suma de 6 lei/persoana fizica/luna,  si aplicarea 

acesteia in cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri 

individuali persoane fizice, fara contract de salubrizare si adoptarea unor 

masuri pentru stabilirea si colectarea acesteia. 

     Scopul stabilirii nivelului respectivei taxe este determinat de stimularea 

conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale, în cazul 



persoanelor fizice si juridice.               Acest proiect are la bază prevederile Legii 

227/2015 privin Codul fiscal.    

      Pentru asigurarea finantarii serviciilor de salubrizare autoritatile 

administratiei publice locale ale UAT –urile membre ADIS vor stabili in aria 

administrativa a fiecaruia, taxa speciala de salubrizare atat pentru utilizatorii 

casnici cat si pentru utilizatorii non casnici, in asa fel incat sa poata acoperi 

SUMA DE PLATA aferenta cantitatii deseurilor generate de fiecare UAT in 

parte, pentru serviciile de salubrizare colectare si transport, avand la baza , cu 

caracter minimal obligatoriu prevederile Planului anual de evolutie a taxelor 

aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in 

judetul Bacau si cu caracter orientativ Planul anual de evolutie a taxelor din 

2019. 

      Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu 

prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea unui 

proiect de hotarare privind stabilirea sumei de 6 lei pentru taxa speciala de 

salubrizare aplicata persoanelor care nu au incheiat contract cu Serviciul Public 

de Salubrizare 

 

 

Primar 

Enea Nicu Ciprian 

 

 

 

  



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

Birou  Financiar Contabilitate 

Taxe si Impozite, Recuperare Creante 

Nr 1751/11.03.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  Privind anularea  taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale in 

cazul prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri persoane fizice fara 

contract de salubrizare 

 

   Prin hotarare nr. 56/14.12.2018 s-a aprobat pentru anul 2019 nivelul 

impozitelor si taxelor locale. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este in 

suma de 5 lei/prsoana pentru persoanele fizice si 30 lei/luna/activitate persoane 

juridice 

         Prin HCL nr.31/13.07.2018 s-a infiintat Serviciul Public de Salubrizare iar 

prin HCL nr.42/28.09.2018 s-a aprobat tarful de 5 lei/persoana pe care acesta sa-

l perceapa de la populatie 

    Serviciul Public de Salubrizare are incheiate contracte de salubrizare cu un nr. 

de 1063 gospodarii desi presteaza servicii pentru intreaga comuna. 

     In conformitate cu Art. 41. – alin.(1) din legea nr.51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilitati publice - Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali 

sau colectivi, direcţi ori indirecţi, ai serviciilor de utilităţi publice:  



a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari; 

b) operatorii economici; 

c) instituţiile publice.  

  In acest sens in conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea 

impozitelor si taxelor locale are la baza prevederile legale actuale, reprezentate 

de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar si a altor legi. 

     Conform Art. 484 alin.(1)  – din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru 

functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si 

juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, 

judetene si Consiliul General al Municipilui Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe 

speciale  

    Conform Art. 30.din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale - (1) 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 

fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 

   (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 

acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

              Pentru asigurarea finantarii serviciilor de salubrizare autoritatile 

administratiei publice locale ale UAT –urile membre ADIS vor stabili in aria 

administrativa a fiecaruia, taxa speciala de salubrizare atat pentru utilizatorii 

casnici cat si pentru utilizatorii non casnici, in asa fel incat sa poata acoperi 

SUMA DE PLATA aferenta cantitatii deseurilor generate de fiecare UAT in 

parte, pentru serviciile de salubrizare colectare si transport, avand la baza , cu 

caracter minimal obligatoriu prevederile Planului anual de evolutie a taxelor 

aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in 



judetul Bacau si cu caracter orientativ Planul anual de evolutie a taxelor din 

2019. 

      

     Pentru aceasta este necesar anularea taxei de salubrizare persoane fizice de 5 

lei/persoana fizica/luna si a taxei de salubrizare persoanae juridice de 30 

lei/luna/activitate evidentiate in anexa nr.1 la  HCL nr.56/14.12.2018 cap VI – 

TAXE SPECIALE 

    Se va stabili o taxa de salubrizare pentru persoanele fizice in suma de 6 

lei/persoana fizica/luna si aplicarea acesteia in cazul prestatiilor de care 

beneficiaza producatorii de deseuri individuali persoane fizice, fara contract de 

salubrizare si adoptarea unor masuri pentru stabilirea si colectarea acesteia si 

anume: 

- Stabilirea cuantumului taxei de salubritate datorate se face in baza 

declaratiei fiscale ale contribuabililor sau din oficiu in baza evidentelor 

fiscale si din registrul agricol al comunei. 

 

Se va completa HCL nr.56/14.12.2018 anexa 2 ”Regulamentul de acordare a 

facilitatilor fiscale” la art. 2 pct. 7 cu urmatorul continut 

- Nu datoreaza taxa speciala de salubrizare acele persoane din 

gospodarie care au domiciliul pe raza comunei dar nu locuiesc efectiv 

la adresa de domiciuliu sau sunt plecate permanent in strainatate, iar 

pentru persoanele plecate temporar din localitate pe perioada cat 

acestea lipsesc 

- Acordarea facilitatilor se face pe baza cererii formulata de persoana in 

cauza sau de reprezentantul legal al familiei, pe baza documentelor 

justificative prezentate. 

    



    Fata de cele prezentate va rog sa supuneti spre aprobare un proiect de hotarare 

de modificare a taxei pentru salubrizare si instituirea acesteia persoanelor fizice 

fara contract de salubrizare: 

 

 

 

 

Sef birou  

Blanita Valentin 

 


