HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Daia , județul Giurgiu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEŢUL GIURGIU
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 3372 / 2016
-raportul secretarului comunei Daia nr. 3396 / 2016
-raportul de avizare al comisiei economice și juridice nr. 3841 /2016
-prevederile art . 484 din Lg.nr.227 / 2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si
completarile ulterioare ,
-prevederile art.20 , alin.1, lit,,b,, art.30 din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.8, alin.2 , art.9, alin.1, lit,,c,, art.20, alin.2,lit,,a,, art.26, alin.1,lit,,b-c,, din Lg.
nr.101/ 2006 privind serviciului de salubrizare a localitatilor , republicată
-prevederile art.8, alin.4 , art.9, alin.2,lit,,d ,, art. 32, alin .1, lit,,e,, art.42, alin.1,lit,,c , art.43 ,
alin.5 , din Lg. nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , republicată,cu
modificările şi completările ulterioare
-prevederile art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.14, din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată;
-prevederile Legea nr.554/2004 - contenciosului administrativ , cu modificările şi completările
ulterioare
-prevederile art.7 , alin.2 din Lg.nr.52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica , republicată
- prevederile art. 64 din Lg.nr.24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative , ,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile Ordinului A.N.R.S.C.U.P. nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităţilor
-Contractul ADI nr.352 / 2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și
transport a deșeurilor municipale în județul Giurgiu – pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D.
Frătești
In temeiul art.45, alin.1,art.115 , alin.1 , lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare
H OTARASTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Daia ,
județul Giurgiu , conform anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Se aprobă tarifele prevăzute la art. 10 din Contractului de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în
județul Giurgiu – pentru Zona de colectare 1 -C.M.I.D. Frătești , după cum urmează :
A. Pentru persoanele fizice din comuna Daia tariful de 2,50 lei/luna /persoana
plus TVA .
B. Pentru persoanele juridice , agenți economici și instituții publice tariful de
159,78 lei / tonă plus TVA .
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul
comunei Daia și compartimentul financiar .
Art. .4 .Împotriva prevederilor prezentei hotărâri persoanele fizice și juridice
interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ potrivit
Lg.nr.554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare .
Art.5. Pe date prezentei se revocă orice alte dispoziții contrare prevederilor
prezentei hotărâri .
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 8 / 2 8 . 0 7 . 2 0 1 6

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE AL COMUNEI DAIA
Art.1.Operatorul S.C.GIREXIM UNIVERSAL S.A. Al serviciului de salubrizare,
al comunei Daia , se va conforma prevederilor prezentului regulament .
Art.2. Se instituie taxa de habitat cu destinaţia exclusivă de finanţare a
activităţi de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere de la
toţi utilizatorii serviciului-persoane fizice si juridice , de pe raza comunei
Daia .
Art.3. Sumele încasate din taxa de habitat se fac venit la bugetul local,
urmând ca din bugetul comunei Daia să fie achitate operatorului
contravaloarea serviciilor prestate.
Art.4. Obligaţia de plată a taxei de habitat revine tuturor persoanelor
fizice, care deţin în proprietate imobile si tuturor persoanelor juridice ,
care desfasoara activitati pe raza comunei Daia, judetul Giurgiu .
Art.5. (1) Taxa de habitat , pentru colectarea, transportul si depozitarea
deseurilor menajere va fi in cuantum de 2,40 lei/luna /persoana plus
TVA pentru persoanele fizice , care detin locuințe pe raza comunei Daia si
159,78 lei / tonă plus TVA pentru persoanele juridice .Taxa de habitat va
fi achitata si de proprietarii de locuinte de pe raza comunei Daia , care nu
au domiciliul in comuna Daia si care locuiesc doar temporar in aceste
imobile .
(2)Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de
numărul de persoane din fiecare familie sau numărul locatarilor existenţi
la o anumită adresă .
(3)Persoanele juridice de pe raza comunei Daia vor incheia contract si vor
achita taxa direct furnizorulului serviciului de salubrizare - S.C.GIREXIM
UNIVERSAL S.A. .
(4 )Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea
stabilirii taxei de habitat, declaraţie ce va cuprinde numărul persoanelor
care locuiesc la aceea adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi ,
etc). Modelul de cerere va putea fi ridicat de la compartimentul financiar
din cadrul Primariei comunei Daia .
(5 )In situaţia în care alte imobile din proprietate sunt locuite sub orice
formă se va menţiona în declaraţie.
Art.6. Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea
stabilirii taxei de habitat cuprinzând toate proprietăţile deţinute pe raza
comunei Daia . Declaraţia poate fi depusă şi de alt membru major al
familiei, în situaţia în care contribuabilii-persoane fizice deţin mai multe

imobile în proprietate, vor depune o singură declaraţie pentru toate
imobilele deţinute pe raza comunei Daia .
Art.7. Cuantumul taxei de habitat pentru persoanele fizice se stabileşte pe
baza declaraţiei de impunere a acestora. Modelul de declaraţie de
impunere va putea fi ridicat de la compartimentul financiar din cadrul
Primariei comunei Daia . Impunerea la plata taxei de habitat se face
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost înregistrată
declaraţia.
Art.8. Declaraţiile de impunere iniţiale se vor depune in termen de 30 de
zile de la data incheierii contractului de delegare a serviciului de
salubrizare catre operatorul SC GIREXIM UNIVERSAL SA şi vor putea fi
modificate, prin declaraţii rectificative al căror termen de depunere este de
30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei iniţiale.
Declaraţiile rectificative vor fi însoţite de documente justificative privind
modificările survenite.
Art.9. (1) Obligaţia de plată lunară se va stabili de la data intrării în
vigoare a taxei .
Obligaţiile de plată stabilite din oficiu vor fi comunicate prin decizia de
impunere transmisa de catre compartimentul financiar . Rectificarea şi
regularizarea numărului de persoane şi a taxei aferente se va realiza odată
cu depunerea declaraţiei iniţiale .
(2) In cazul nedepunerii declaraţiei iniţiale , obligaţia de plată se va stabili
din oficiu de către persoanele din aparatul de specialitate al Primarului
comunei Daia pentru un număr de 4 persoane / locuinţă. Obligaţia de plată
stabilită din oficiu va fi comunicată prin decizia de impunere.
Inregistrarea numărului real de persoane se va face de la data depunerii
declaraţiei privind Taxa de Habitat pentru persoane fizice.
Art.10. Declararea, constatarea, încasarea, urmărirea, executarea silită, a
contravalorii taxei de habitat revine în competenţa inspectorului fiscal din
aparatul de specialitate al primarului comunei Daia.
Art.l1. (1) Sunt scutite de la plata taxei de habitat persoanele fizice cu
handicap grav sau accentuat , iar taxa va fi suportata din bugetul comunei
Daia .
(2)
Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), persoanele care
se află menţionate la alineatul 1 se vor adresa compartimentului financiar
din cadrul Primariei comunei Daia cu o cerere la care vor anexa
documente justificative, iar cererea împreună cu documentele anexate vor
fi aprobate sau respinse după caz de compartimentul de specialitate.
(3)
Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de
impunere, chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la
taxa de habitat.
(4)
Scăderea de la plata taxei de habitat se face începând cu data de
întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea .

în caz de deces scăderea taxei de habitat se efectuează cu data de
întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea
copiei după certificatul de deces.
Art.12.Pentru plata taxei cu anticipatie , pentru un an calendaristic , se
acorda bonificatie de 10 % .
Art.12.Neplata taxei lunare atrage calculul si plata majorarilor de
intarziere , precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita
prevazute de Lg.nr.207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile ulterioare .
Art.13.Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile
Ordinului A.N.R.C.U.P.nr.82/2015 .
Art.14. Prezentul Regulament va intra in vigoare la data incheierii
contractului de delegare a serviciului de salubrizare cu operatorul .
(5)
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