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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare 

 pentru anul 2015 in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii  
fara contract din comuna Tirgsoru Vechi 

 
 

   
Analizând expunerea de motive a Primarului Comunei Tîrgșoru Vechi privind stabilirea 

taxei de salubrizare în localităţile comunei Tîrgșoru Vechi, pentru anul 2015, inregistrata sub nr. 
2540/10.03.2015; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Financiar-Contabil, înregistrat sub 
nr. 2541/10.03.2015; 

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1; 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 16, alin. (2); art. 27; art. 30 alin. (1), (2) din  Legea nr. 273 / 2006  

privind finanţele publice locale,  
- prevederile art. 26 si art. 30 din Legea nr. 101/2006, republicata;  
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal; 
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
               Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 
Art.1. – (1) Începand cu data de 1.04.2015 se aprobă taxa specială de salubrizare în localităţile 

comunei Tîrgșoru Vechi în valoare de 12,40 lei/lună/gospodarie.  
(2) Pentru gospodariile formate dintr-o singura persoana se aprobă taxa specială de salubrizare 

în localităţile comunei Tîrgșoru Vechi în valoare de 6,20 lei/lună/gospodarie. 
Art. 2. – Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice şi persoanele fizice cu autorizaţie de 

funcţionare este de 68,20 lei/mc, reprezentand contravaloarea serviciilor de colectare, transport si 
depozitare a 1 mc de deseuri/luna. 

Art. 3. – (1) Taxa de salubrizare se va plătii şi de persoanele fizice autorizate şi persoanele 
juridice, care nu au sediul principal în comuna Tîrgșoru Vechi, dar închiriază sau concesionează 
imobile în comuna Tîrgșoru Vechi.  

 (2) Cetăţenii cu domiciliul stabil în comuna Tîrgșoru Vechi care deţin în proprietate 
două sau mai multe imobile vor plăti taxa de salubrizare după un singur imobil, la alegere, care va 
beneficia de serviciul de salubrizare. 

 (3)  În cazul în care la acelaşi număr administrativ locuiesc şi persoane fizice şi 
funcţionează şi o persoană juridică, taxa se va percepe separat.  

 (4)  Cetăţenii care au domiciliul în afara teritoriului administrativ al comunei 
Tîrgșoru Vechi, dar deţin imobile (case de locuit, case de vacanţe, etc.) pe teritoriului administrativ al 
comunei Tîrgșoru Vechi, sunt obligate să achite taxa prevăzută la art. 1, respectiv, art. 2 din prezenta. 

Art. 4. – Serviciul de salubrizare, respectiv colectarea resturilor menajere de la cetăţeni cu 
domiciliul stabil sau cu domiciliul rezident se va face potrivit unui program conform celor prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al comunei Tîrgșoru 
Vechi, din locurile special amenajate în acest scop pe teritoriului administrativ al comunei Tîrgșoru 
Vechi. 



Art. 5.  Se mandatează primarul comunei ca prin dispoziţie motivată să scutească de la plata 
taxei de salubrizare persoanele cu condiţii grele din punct de vedere economico-financiar sau de 
sănătate şi persoanele cu handicap grav. 

Art. 6. – Taxa de  salubrizare se va achita la casieria Serviciului Public de Salubrizare al 
comunei Tîrgșoru Vechi.  

Art. 7. – Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la plata în termene legale a taxei de 
salubrizare atrage majorări de întârziere, egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de 
bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor.   

Art. 8. – (1) Constituie contravenţie şi se amendează cu o amendă de la 50-1000 RON 
aruncarea sau plasarea deşeurilor în alte locuri, decât cele special amenajate în acest scop.  

  (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se face de 
către primarul comunei Tîrgșoru Vechi, sau împuternicitul acestuia.  

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. nr. 79 din 09.09.2014 privind 
stabilirea taxei de salubrizare în comuna Tîrgșoru Vechi . 

Art. 10. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei  
iar cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei, precum şi Biroul financiar contabil, 
impozite şi taxe şi Serviciul Public de Salubrizare al comunei Tîrgșoru Vechi.  
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