
PRIMARIA ORASULUI  SULINA

JUDETUL TULCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
de completarea regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 16.01.2020 privind

instituirea taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului
privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina , in perioada “PANDEMIEI“

            

               Consiliul  Local  Sulina,   judetul  Tulcea  intrunit  astazi,  __________  in  sedinta
ordinara,extraordinara,de indata, legal constituita;

 Având în vedere  :

- Referatul de aprobare a primarului orasului Sulina, nr. 1.467/27.03.2020 ; 

- referatul de specialitate nr. 1.466/27.03.2020  intocmit de Serviciul Buget Finante Contabilitate Impozite si Taxe;

- Ordonanta de Urgenta nr. 29/2020 din  18 martie 2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare;
- Ordonanta militara nr. 3/2020 din 24 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
- Ordonanta militara nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;

- Ordonanta  militara  nr.  1/2020  din  17  martie  2020,  privind  unele  masuri  de  prima  urgenta  care  privesc
aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;

- Decretul nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
- Hotararea  Consiliului  Local  nr.  1  din  16.01.2020 privind  instituirea  taxei  speciale  pentru  serviciul  public  de

salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare
in orasul Sulina 

- Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal

- avizul comisiilor de specialitate;

- In temeiul art.129, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.139 alin.3 lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ.

Consiliul local al Orasului Sulina,
HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.   Se  aproba  completarea  Regulamentului  privind  instituirea  taxei  pentru  serviciul  public  de
salubrizare in orasul Sulina, cu:

6.1. In situatia neachitarii taxei pentru serviciul public de salubrizare, in termenul scadent persoanelor fizice  vor
beneficia de subventie 50%, pe luna respectiva, in perioada “PANDEMIEI“.

  7.1 Neplata taxei de salubrizare în termen atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % /
lună, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”, dupa incetarea perioadei de “ PANDEMIE “, cu
data de  01 ale lunii urmatoare.

Art. 2.  (1) Prezenta hotarare va fi comunicata: 
- Primarului orasului Sulina 
- Prefectului judetului Tulcea 
- Serviciului Buget,Finante,Contabilitate,Impozite si Taxe 
- Serviciilor interesate 
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatii administratiei publice si  prin
publicare pe pagina de internet a Primariei orasului Sulina.

Adoptata astazi  _____.2020

cu ___voturi “pentru”

Primar,                                                                  Avizat – Secretar General U.A.T.
Ing. RADUS NICOLAE                                                                    Jr. IONITA  CAMELIA



ROMÂNIA

JUDEŢUL TULCEA

PRIMĂRIA ORASULUI SULINA

Nr. 1.467/27.03.2020

REFERAT DE APROBARE

de completarea regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 16.01.2020 privind

instituirea taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului
privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina , in  perioada “PANDEMIEI“

 Luand in considerare:
- Referatul nr. 1.466  din 27.03.2020 intocmit de catre Serviciul Buget Finante Contabilitate

Impozite si Taxe, 
- Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 16.01.2020  privind instituirea  taxei speciale pentru

serviciul public de salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului privind instituirea taxei
pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina 

- Decretul nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul
Romaniei, prin care s-a declarat  la data de 11.03.2020 PANDEMIA de catre Organizatia Mondiala
a Sanatatii 

- Ordonantele militare  privind masurile de prevenire a raspandirii COVID – 19;

            Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru
anul 2020  si prorogarea termenului de la data de 31.03.2020 pana la 30 iunie 2020 pentru plata
impozitului pe cladiri si teren, respective a impozitului pe mijloacele de transport  si pentru taxa de
salubrizare este necesar stabilirea unui alt termen de plata pentru a beneficia persoanele fizice de
reducerea  cu  50%,  fara  aplicarea  majorărilor  de  întârziere,  de  1  % /  lună  si  a  măsurilor  de
urmărire şi executare silită, decat dupa terminarea perioadei de PANDEMIE. 

In temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Initiez  “Proiectul de hotarare  de completarea regulamentului aprobat prin  Hotararea Consiliului Local
nr.  1 din 16.01.2020 privind instituirea  taxei  speciale pentru serviciul  public de salubrizare in orasul
Sulina  si  aprobarea  regulamentului  privind instituirea  taxei  pentru  serviciul  public  de  salubrizare  in
orasul Sulina , in  perioada “PANDEMIEI“” si il propun spre aprobare Consiliului Local.

PRIMAR ,

Ing.  RADUS  NICOLAE



JUDETUL TULCEA

ORASUL SULINA                                                                                                                  APROBAT

SERVICIUL BUGET, FINANTE, IMPOZITE SI TAXE                                                             PRIMAR,

Nr.  1.466/27.03.2020                                                                                                   ing.  RADUS  NICOLAE

REFERAT

de completarea regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 16.01.2020 privind

instituirea taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului
privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina , in  perioada “PANDEMIEI“

              Prin H.C.L. nr. 1/16.01.2020 s-a aprobat instituirea  taxei speciale pentru serviciul public de
salubrizare in orasul Sulina si aprobarea regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de
salubrizare in orasul Sulina si prin regulamentul aprobat sunt mentionate:

“ 4. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei pentru serviciul public de salubrizare calculată în funcţie de numărul
de persoane din fiecare gospodărie sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.
5. Taxa pentru serviciul public de salubrizare este anuală şi va fi achitată lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei
luni pentru luna curenta. Plata taxei pentru serviciul public de salubrizare se poate efectua si anticipat.
6. In situatia neachitarii taxei pentru serviciul public de salubrizare, in termenul scadent persoanelor fizice nu vor mai
beneficia de subventie 50%, pe luna respectiva.
7 Neplata taxei de salubrizare în termen atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % / lună,
precum şi  aplicarea măsurilor  de urmărire  şi  executare  silită,  prevăzute  de  Legea nr.  207/2015 privind Codul  de
Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.” 
         Avand in vedere: 
- termenul de plata pentru plata impozitului pe cladiri si teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport
pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru a evita aglomerarile de la sediile organelor fiscal locale care pot genera
raspandirea COVID-19, prin prorogarea termenului de plata pana la data de 30 iunie 2020 in baza Ordonantei de
Urgenta nr. 29/2020 din  18 martie 2020 privind unele masuri economice si fiscal bugetare;
- Interzicerea persoanelor isolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca masura de prevenire a raspandirii covid –

19, sa iasa din locatia in care acestea au fost plasate, masura ce se aplica pe toata durata starii  de urgenta ,
interdictie data prin Ordonanta militara nr. 1/2020 din 17 martie 2020, privind unele masuri de prima urgenta care
privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;

- Declararea  “Pandemiei  “  de  catre  Organizatia  Mondiala  a  Sanatatii,  la  data  de  11.03.2020,  prin  Decretul  nr.
195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgent ape teritoriul Romaniei;

- Interzicerea circulatiei tuturor persoanelor in afara locuintei/gos[podariei cu exceptii mentionate si altor masuri
instituite prin oradonanta militara nr. 3/2020 din 24 martie 2020 si nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19

          Propunem   completarea regulamentului , cu:

6.1. In situatia neachitarii taxei pentru serviciul public de salubrizare, in termenul scadent persoanelor fizice  vor
beneficia de subventie 50%, pe luna respectiva, in perioada “PANDEMIEI“.

  7.1. Neplata taxei de salubrizare în termen atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, de 1 % /
lună, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”, dupa incetarea perioadei de “ PANDEMIE “, cu
data de 01 ale lunii urmatoare.

      
             Fata  de cele prezentate   propunem a se  aproba:  “Proiectul  de hotarare de completarea
regulamentului  aprobat  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr.  1  din  16.01.2020 privind  instituirea  taxei
speciale  pentru  serviciul  public  de  salubrizare  in  orasul  Sulina  si  aprobarea  regulamentului  privind
instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare in orasul Sulina , in perioada “PANDEMIEI“”

SERVCIUL BUGET, FINANTE, CONTABILITATE IMPOZITE  SI TAXE    

ec. Epifanov Speranta
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