
ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art , 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, republicată , se aduce la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat ş i urmează

a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Botoşani următorul proiect de hotărâre :

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD
în Municipiul Botoşani, pentru anul 2020

Proiectul de hotărâre cu documentaţia aferentă este afi şat pc site - ul Primăriei la

secţiunea Consiliul Local - "Legea 52/2003 privind transparenţa dccizională în administraţ ia

publică", pe site - ul ş i avizierul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale, iar persoanele fizice sau

juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la

actul normativ menţionat, până la data de 18.12.2019, la Aparatul Consiliului Local, în sediul

Primăriei, str. Revoluţiei nr.l , camera 104.

Primar,



ROMÂNIA
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MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxe i speciale de salubrizare SIMD

în Municipiul Botoşani, pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

PROIECT

analizând expunerea de mot ive a Primarului Municipiului Botoşani , Cătă l in Mugurel
Flutur, privind stabilirea taxei speciale de salubrizare În Municipiul Botoşani , pentru anul
2020 ,

având În vedere referatul privind necesitatea aprobării hot ă r â r i i Înreg istrat sub
nr.34573/05.11.2019, emis În comun de Direcţia Impozite ş i Taxe, Direcţia Edilitare ş i

Direc ţ ia Economică, aprobat de Primarul Municipiului Botoşani,
În baza prevederilor:
- art.26 din Legea serviciului de salubrizare a l ocal i tăţi lor nr.1O112006 republ icată, cu

modificări le ş i completări le ulterioare;
- art.484 din Legea nr.227/20 15 privind Codul fiscal, cu modificăr i le ş i completări le

ulterioare;
- art.129 şi art. 133 alin. I, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvern ului nr. 57/2019, privind

Codul Admin istrativ, publ icată În Monitorul Ofic ial nr. 555 din 5 iulie 20 19;
art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modific ările şi

completări le ulterioare,
În conformitate cu dispoziţi i le art,7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

deci zională În admini straţia publ ică , republicată, cu modi ficări le ş i completările

ulterioare,
În temeiul art 139 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernu lui nr. 57/2019, privind

Codul Administrat iv, publicată În Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 ,

HOTĂRĂşTE:

Art.I , Pentru anul 2020, În Municipiul Botoşani, se aprobă urm ătoarele nivele ale taxei
speciale de salubrizare SIMD:

- 12 Iei/persoană/lună, pentru utilizatorii casniei (persoanele fizice);
- 470 Iei/tonă, pentru utilizatorii non-casnici (persoanele juridice Ş I operatorii

economici fără personalitate juridică).

Art.2. Primaru l Municipi ului Botoşani, prin direcţiile şi serviciile aparatului de specialitate,
va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederi lor prezentei hotărâri .

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,

oana~eorgescu



MUNICIPIUL BOTOŞANI

Direcţia Econom ică

Direcţia Impozite şi Taxe
Direcţia Edilitare
Nr.34573/05 .11.2019

Cătălin M<~l!JtiifF111n1

Pe linia activităţii de salubrizare ş i de gestionare a deşeuri lor reglementările din Legea
nr.1O1/2006 a serviciului de salubrizare a localităţi lor, Legea nr.2 I 1/20 II privind regimul
deşeurilor şi oua nr. 196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 1OS/2006, cu modificările şi completări le ulterioare, stabilesc obligaţii stricte
pentru unităţile administraţiei publice locale, în concordanţă cu reglementările europene.

În judeţul nostru s-a realizat şi implementat proiectul "Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în Judeţul Botoşani" , cu finanţare europeană, la care Municipiul Botoşani a aderat.

Acordul financiar privind modul de gestionare a plăţi lor în cadrul Proiectului "Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Botoşani" încheiat între Judeţul Botoşani,

Municipiul Botoşani şi ADI "ECOPROCES" Botoşani în cadrul zonei 4 Botoşani s-a aprobat
de Consiliul Local al Municipiului Botoşani prin BCL nr.384/20. 12.201 8.

Municipiul Botoşani a rea lizat punerea integrală în practică a Acordului financiar
începând cu data de 01.01.2019, când a intrat în vigoare Regulamentul de instituire ş i

administrare a taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoşani, aprobat prin BCL
nr.352120.l2.2018, modificată şi completată prin BCL nr.64/14.03 .2019.

Prin acest regulament s-a stabilit introducerea taxei de salubrizare atât la utilizatorii
casnici din condominii şi locuinţele individuale (persoanele fizice), cât şi la utilizatorii non
casnici , care sunt operatorii economici indiferent de forma juridică de organizare , instituţii şi

asociaţii (persoanele juridice).
Veniturile ce se încasează din taxa de salubrizare se utilizează integral pentru susţ i nerea

activităţilor specifice stabilite în regulamentul de instituire, respectiv se acoperă toate
costurile operaţionale, costurile financiare de întreţinere şi reparaţii, precum şi a tuturor
costurilor corespunzătoareinvestiţiilor viitoare şi a celor de mediu.

Cu adresa nr.1608/16 .10.2019, ADI "ECOPROCES" Botoşani ne-a comunicat Planul
anual de creştere a tarifelor actualizat la luna august 20 19 cu indicele preţurilor de consum şi

contribuţia pentru economia circulară anexă la Contractul de finanţare

nr.100676/22 .11.2010.
Pentru că, începând cu anu l 2020, valoarea contribuţiei pentru economia circulară

prevăzută în oua nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr.1 OS/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este de 80 lei/tonă + TVA,



în şed in ţa AGA ADI "ECOPROCES" din data de 08.10.20 19 s-a prop us diminuarea Fondului
110 cu 50 le i/tonă pentru echil ibrarea cheltu ielilor cu serviciul de salubrizare .

În si tuaţ ia în care nu se aprobă diminuarea Fondului 110 cu 50 le i/tonă (conform propunerii
făcute în şed inţa AGA ADI "ECOPROCES" din data de 08. 10.20 19), taxa de salubrizare din
Planul tarifar va fi de 13,3 lei/persoană pe lună pentru persoanele fizice ş i de 472 lei + 50 lei
pentru persoanele juridice .

În urm a analizei si tuaţ ie i de la nivelul Municipiului Botoşani ş i având în vedere acţ iun i l e
ce se vor întreprinde pe linia reduceri i cantităţi lor de deşeuri procesate ş i a implementări i

măsurilor de colectare se lec tivă, propunem ca pentru anul 2020 să se menţin ă nivelurile
taxei de sa lubrizare apro bate de Consiliul Local pentru anul 201 9, respectiv aceste nivele să

fie de:

- 12 Ici/persoană/lună - pentru utilizatorii casnici (persoanele fizic e);
- 470 Ici/tonă - pentru utili zatorii non-casnici (persoanele juridice Ş I operatorii

economici fără persona litate juridică).

Având în vedere cele prezentate , propunem aprobarea proiectului de hotărâre înaintat.

Administrator pu r , Director oJo1n ic./ Director D. I.T., Director edi litare,

Adr iana Zăicea Mirela-Ele a GI b~ă Luci a1.ou:~ N i CO~~

Director.~.~unct D.I.T., iu\edilitare, Ş~~~~rviciu juridic,

D,m~, Olle'h; BJ\ Munteanu
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