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informare privind necesitatea adoptarii de urgenta a unei HCL privind modalitatea de
finantare a platilor catre ADIV Vaslui reprezentand taxa speciala de salubrizare

I.

Majorarea taxei speciale de salubrizare prin hotararea ADIV nr. 19117.12.2019

Prin Hotararea nr. 19/ 17.12.2019 Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a
judetului Vaslui aproba majorarea taxei speciale de salubrizare incepand cu data de
01.01.2020 dupa cum urmeaza:
1. pentru populatia din mediul urban 11 ,00 lei/luna;
2. pentru populatia din mediul rural 5,00 lei/luna;
3. pentru contribuabilii persoane juridice care nu au contract de salubrizare incheiat cu
operatorul de salubrizare desemnat de ADIV pentru aria de delegare 517 lei/tona.
Majorarea acestei taxe a avut in vedere includerea contributiei pentru economia
circulara, taxa pentru valorificarea reciclabilelor care se constituie venit la fondul de mediu.
Conform legii nr. 211 /2011 care prevede ca autoritatile administratiei publice locale ale UAT
sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora au obligatia sa includa in tarifele
pentru gestionarea deseurilor reciclabile si a deseurilor reziduale 11 contributia pentru economia
circulara". Taxele platite de beneficiarii serviciului de salubrizare trebuie sa cuprinda costurile
cu contributia pentru economia circulara numai pentru deseurile a fi eliminate prin depozitare.
Conform anexelor OUG nr. 74/2018 si OUG nr. 196/2005, contributia pentru economia
circulara se plateste pentru deseurile municipale si deseurile rezultate din tratarea deseurilor
municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, valoarea acesteia fiind de 80 lei/tona
incepand cu anul 2020, comparativ cu anul 2019 in care aceasta a avut valoarea de 30 de lei.
Structura si nivelul tarifelor si taxelor speciale de salubrizare a SIMDS conform art. 26
alin. 5 din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, republicata, vor fi
stabilite astfel incat:
a. sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului de salubrizare;
b. sa acopere eel putin sumele investitte si cheltuielile curente de intretinere si exploatare
a serviciului de salubrizare;

c. sa incurajeze investitiile de capital;
d. sa respecte si sa asigure autonomia financiara a operatorului.
II.

Prevederi legale privind dreptul ADIV de a stabili prin hotarare taxa speciala de
salubrizazare pentru toate UATurile membre ale asocierii

A vand in vedere Statutul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului
Vaslui si calitatea de membru al Orasului Negresti in cadrul asociatiei nu exista
posibilitatea de a nu se respecta hotararea ADIV in ceea ce priveste incasarea taxei de
salubrizare de la populatie si plata acesteia catre ADIV la o alta valoare decat cea
aprobata prin hotararea asociatiei.
Pentru argumentarea citez din Statutul Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara
ajudetului Vaslui:
"-art. 7.-(1) Obiectivele Asociatiei sunt urmatoarele:
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociatiei, prin prezentul statut, Asociatii
mandateaza Asociatia sa exercite in numele si pe seama lor urmatoarele atributii legate de
serviciu:
h) sa stabileasaca o politica a tarifelor coerenta la nivelul intregii arii a Proiectului;
i)i ncepand cu data stabilirii unui tarif unic pentru colectarea deseurilor, transportul
acestora la statiile de transfer si exploatarea statiilor de transfer, pentru o zona decolectare
determinata, sa aprobe acest tarif in numele si pe seama Asociatilor implicati.
Art.13. al (3) Atributiile adunarii generale ale Asociatiei cu privire la exercitarea
mandatului acordat de Asociati conform art. 7 alineatul (2), sunt:
c) sa stabileasca o politica tarifara coerenta la nivelul intregii arii a Serviciului;
d) sa aprobe stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor propuse de operatori, de la data
la care Asociatii hotarasc trecerea la un sistem tarif unic;
Art. 13 7 • - al (3) Asociatul care se copnsidera vatamat intr-un drept al sau ori intr-un
interes legitim printr-o hotararea a adunarii generale a Asociatiei dintre cele luate in
exercitarea atributiilor prevazute la art. 13 2 alineatul (3) din prezentul Statut poate initia
actiune in contencios administrativ pentru anularea respectivei hotarari si repararea
prejudiciului produs, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare."
III.

Neadoptarea proiectului de hotararea privind majorarea taxei speciale de
salubrizare pentru UAT Negresti.

Prin proiectul de hotarare nr. 59/20.12.2019 initiat de catre Serviciul Impozite si Taxe al
primariei orasului Negresti privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
casnici si non-casnici, s-a solicitat aprobarea Consiliului Local Negresti pentru majorarea
taxei conform hotararii ADIV nr. 19117.12.2019.

In sedinta de Consiliu Local din data de 20.02.2020 proiectul de hotarare nr. 59/20.12.2019
nu a fost aprobat, si ca urmare taxa speciala de salubrizare a ramas la nivelul cuantumului din
anul 2019, neacoperind cresterea de valoare a contributiei pentru economia circulara.
Taxa de salubrizare aferenta anului 2019 a fost de 8,93 lei/persoana/luna. Prin hotararea nr.
94114.12.2018 Consiliul Local Negresti aproba pentru anul 2019 taxa speciala de
salubrizarede 8,93 lei/persoana/luna pentru locuitorii orasului si 3, 1 lei/persoana/luna pentri
locuitorii satelor apartinatoare. In anul 2019 tarifele de depozitare includeau contributia
pentru economia circulara prevazuta de OUG nr. 196/2005 privind fondul de mediu, a fost in
cuantum de 30 lei/tona.
Prevederi le legale:
Cuantumul (lunar) al taxei de salubrizare SIMDS se stabileste anual si se aproba prin
hotarare de catre ADIV side catre consiliile locale dinjudetul Vaslui.
Autoritatile deliberative ale administatiei publice locale pot decide sa instituie taxe
speciale, cu respectarea procedurii prevazute la art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare cu justificarea instituirii
unei asemenea taxe, si anume: "necesitatea acoperirii cheltuielilor publice generate de
functionarea unui serviciu public local, preexistent sau nou-creat".
IV.

Consecinte ale neadoptarii proiectului de hotarare privind majorarea taxei
Speciale de salubrizarea la nivelul UAT Oras Negresti

Lunar Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ajudetului Vaslui factureaza catre
Orasul Negresti taxa de salubrizare pentru populatie urban si rural, la nivelul numarului de
persoane care au depus declaratia de instituire a taxei si la pretul aprobat prin Hotararea
ADIV nr. 19117.12.2019 respectiv 11 lei/persoana/luna urban si 9lei/persoana/luna/rural.
In primaria orasului Negresti factura nu poate fi inregistrata si automat nu poate fi platita
decat la nivelul taxelor aprobare de catre Consiliul Local Negresti respectiv 9
lei/persoana/luna urban si 3 lei/persoana/luna rural. Diferentele de 2 lei pentru taxa urban si 2
lei taxa rural nu poate fi inregistrata si platita, ceea ce va conduce la inregistrarea de majorari
de intirziere pentru neplata integrala a facturii catre ADIV, masuri de executare silita
impotriva primariei Negresti si implicit necesitatea de recuperare a majorarilor de la factorii
responsabili.
Imposibilitatea inregistrarii si platii facturii la nivelul taxelor facturate de catre ADIV rezulta
din urmatoarele prevederi legale:
- Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea,
evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale:
"Este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fara
asigurarea ca au fost rezervate ~i fondurile publice necesare platii acestora in exercitiul
bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale.

Ordonatorilor de credite Ii se interzice sa ia cu buna ~tiinta masuri care au ca obiect
angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate in buget, la partea de cheltuieli, cu
exceptia angajamentelor multianuale efectuate in conditiile legii.
Angajarea cheltuielilor trebuie sa se faca intotdeauna in limita disponibilului de
credite bugetare ~i, respectiv, in limita disponibilului de credite de angajament pentru
acfi.uni multianuale."
Este cunoscut din discutiile care s-au facut in sedintele pe comisii de specialitate la
proiectul de hotarare de aprobare a bugetului pentru anul 2020, faptul ca veniturile anului
curent nu acopera decat partial cheltuielile de functionare. Ca urmare nu exista alte venituri
ale bugetului local care sa acopere cheltuiala cu diferentele de taxa de salubrizare.
Diferentele neacoperite din taxa de salubrizare populatie facturate de ADIV la data
prezentului raport sunt urmatoarele:
- factura luna ianuarie 2020 = 6410 persoane x 2 lei= 12.820 lei;
- factura luna februarie 2020 = 6316 persoane x 2 lei= 12.632 lei.
Drept pentru care va rog sa analizati si sa dispuneti masurile necesare pentru rezolvarea de
urgenta a situatiei prezentate.

Sef birou buget contabilitate
ec. Gugeanu Lenuta
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