CONSILIUL LOCAL SLAVA CERCHEZA
Anexa nr. 2 b la H.C.L Slava Cercheza nr. 87 / 23.12.2015

TAXE SPECIALE
Taxa specială de salubrizare – an fiscal 2016
Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr.273/2003, privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile
ulterioare, Consiliile locale aproba taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice locale, create în
interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, si aprobând regulament de
stabilire a modului de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective
1. În comuna Slava Cercheză taxa specială de salubrizare se aplică tuturor cetăţenilor care au imobile în comună, utilizatori ai
serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestării servicii cu operatorul de salubrizare.
2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 2,5 lei/luna pentru fiecare imobil. HCL
3. În cazul persoanelor juridice care au imobile special destinate comerţului ( care evacuează deşeuri / gunoi) cuantumul taxei
speciale de salubritate este de 5 lei / lună pentru fiecare imobil, cuantum care va fi precizat în cadrul Contractului care va fi
încheiat cu fiecare societate comercială în cauză şi Primărie. HCL
4. Pentru anul 2014 şi 2015 taxa de salubritate datorată de către persoanele juridice ( fiind inventariate toate cele care au
imobile special destinate comerţului şi evacuează deşeuri / gunoi) care nu au încheiat contract de colectare a gunoiului va fi
recuperată până pe 30 martie 2016.
5. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru plata cheltuielilor ocazionate de funcţionarea
serviciului de salubrizare.
Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi sancţionarea abaterilor , se va realiza de
către serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Slava Cercheză, conform prevederilor legale în vigoare în
materie de impozite şi taxe locale
6. Taxa specială de salubrizare se datorează anual într-o singură rată ;
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor
de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
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