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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMȚ 
 
 
 
 

 
 
 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-Expunerea de motive nr. 5879/13.12.2019   a primarului comunei Vânători-Neamț ; 
-Prevederile art. 8 alin(3) lit. k) si art. 9 alin. (1) si (2)lit. d din Legea Serviciilor 

comunitare de Utilitati Publice nr. 51/2006, modificata si completata prin Legea nr. 
225/2016 ; 

-Prevederile art. 6 alin(1) lit k), art. 8 alin. (1) lit k si art. 9 alin.(1) lit. c) si ale art. 20 
alin(2) lit d, art. 25, art. 26 alin(1) lit. b din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de 
salubrizare a localitatilor, modificata si completata prin Legea nr. 99/2014 ; 

-Prevederile art. 3 alin(3) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitati 
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ; 

-Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

-Prevederile art. 454 lit g, art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privid Codul 
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizitională în administratia 
publică, cu modificarile și completarile ulterioare ; 
 

In conformitate cu prevederile  art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin (1) lit. a) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
Consiliul Local al Comunei Vânători Neamț adoptă prezenta hotărâre : 
 
 Art. 1. - 1) Incepand cu data de 01.01.2020 se stabileste cuantumul taxei speciale de 
salubrizare la nivelul UAT Vânători-Neamț, după cum urmează : 

a) Taxa de 70 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ; 
b) Taxa de 140 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ; 
c) Taxa de 200 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ; 
d) Taxa de 250 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe persoane ; 
e) Taxa de 30 lei/persoana/an pentru gospodariile locuite temporar 

HOTĂRÂREA 
 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 

01.01.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea 
administrativ teritoriala Vânători-Neamț, județul Neamț 
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f) Taxa de 400lei/an in cazul persoanelor juridice II, AF, SRL, SNC care au activitate, cu 
punct de lucru pe raza Comunei Vânători-Neamț . 

 
 2) Taxa prevazuta la alin.(1) se debiteaza in baza Declaratiei pe proprie raspundere, 
depusa de catre fiecare titular de rol sau membri major al familiei, conform modelului anexa 
care face parte integranta din hotarare. 

Art. 2. -  Taxa reprezinta contravaloarea serviciilor de colectare , incarcare, transport si 
depozitarea deseurilor menajere/reziduale. 
     Art. 3. -  Modificarile survenite costurilor de depozitare a deseurilor la depozitul ecologic 
de la Girov, aplicabile de la 01.01.2020 prin adaugarea contributiei pentru economia 
circulara  de la 30 lei/tona la 80 lei/tona in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, 
sunt incluse in taxele mai sus mentionate. 

Art. 4. - Prestarea serviciului se va face pentru toti utilizatorii casnici si non-casnici de 
pe raza UAT Vânători Neamț , colectarea facandu-se selectiv, din poarta in poarta, pentru 
utilizatorii casnici, iar pentru persoanele juridice/agenti economici de la sediile 
acestora/punct de lucru. 
 Art. 5. (1) - Decontarea serviciului se va face de catre UAT Vânători Neamț  pe baza 
cantaririlor efectuate in Statia de Sortare si Transfer Targu Neamt, la tarifele aprobate prin 
H.C.L. nr.  71/19.11.2019. 
  (2) - Diferenta dintre tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 71/19.11.2019 si taxa 
speciala prevazuta la art. 1, lit. a-e va fi subventionata de la bugetul local al Comunei 
Vânători Neamț . 
 Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari iși incetează 
aplicabilitatea orice altă prevedere contrara. 
 Art. 7. - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate. 
Nr. 72 
Din  19.12.2019                        
 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Mihai VARTIC 

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar general, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali: 15 
Prezenti: 15 
Pentru: 15 
Impotriva:-  

Abtineri:- 
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PROIECT  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMȚ  

 
 
 
 

 
 
 
Consiliul local al comunei Vânători Neamț, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) Expunerea de motive nr. 5879/13.12.2019   a primarului comunei Vânători-Neamț  
b) Prevederile art. 8 alin(3) lit. k) si art. 9 alin. (1) si (2) lit. d din Legea Serviciilor 

comunitare de Utilități Publice nr. 51/2006, modificata si completata prin Legea nr. 
225/2016 ; 

c) Prevederile art. 6 alin.(1) lit k), art. 8 alin. (1) lit k si art. 9 alin.(1) lit. c) si ale art. 
20 alin(2) lit d, art. 25, art. 26 alin(1) lit. b din Legea nr. 101/2006 – legea 
serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata si completata prin Legea nr. 
99/2014 ; 

d) Prevederile art. 3 alin(3) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 
activitati specifice serviciului de salubrizare a localitatilor ; 

e) Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 

f) Prevederile art. 454 lit g, art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privid Codul 
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 

g) Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
In conformitate cu prevederile  art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin (1) lit. a) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
Consiliul Local al Comunei Vânători Neamț adoptă prezenta hotărâre.  
 
 Art. 1. - 1) Incepand cu data de 01.01.2020 se stabileste cuantumul taxei speciale de 
salubrizare la nivelul UAT Vânători Neamț , dupa cum urmeaza : 

HOTĂRÂREA 
 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, incepand cu data de 

01.01.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea 
administrativ teritoriala Vânători Neamț, judetul Neamt 
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g) Taxa de 70 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ; 
h) Taxa de 140 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ; 
i) Taxa de 200 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ; 
j) Taxa de 250 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe persoane ; 
k) Taxa de 30 lei/persoana/an pentru gospodariile locuite temporar 
l) Taxa de 400lei/an in cazul persoanelor juridice II, AF, SRL, SNC care au activitate, cu 

punct de lucru pe raza Comunei Vânători Neamț  
 

 2) Taxa prevazuta la alin.(1) se debiteaza in baza Declaratiei pe proprie raspundere, 
depusa de catre fiecare titular de rol sau membri major al familiei, conform modelului anexa 
care face parte integranta din hotarare. 

Art. 2. -  Taxa reprezinta contravaloarea serviciilor de colectare , incarcare, transport si 
depozitarea deseurilor menajere/reziduale. 
     Art. 3. - Modificarile survenite costurilor de depozitare a deseurilor la depozitul ecologic 
de la Girov, aplicabile de la 01.01.2020 prin adaugarea contributiei pentru economia 
circulara  de la 30 lei/tona la 80 lei/tona in conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, 
sunt incluse in taxele mai sus mentionate. 

Art. 4. - Prestarea serviciului se va face pentru toti utilizatorii casnici si non-casnici de 
pe raza UAT Vânători Neamț, colectarea facandu-se selectiv, din poarta in poarta, pentru 
utilizatorii casnici, iar pentru persoanele juridice/agenti economici de la sediile 
acestora/punct de lucru. 
 Art. 5. (1) - Decontarea serviciului se va face de catre UAT Vânători Neamț  pe baza 
cantaririlor efectuate in Statia de Sortare si Transfer Targu Neamt, la tarifele aprobate prin 
H.C.L. nr.  71/19.11.2019. 
    (2) -  Diferenta dintre tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 71/19.11.2019 si taxa 
speciala prevazuta la art. 1 lit. a-e va fi subventionata de la bugetul local al Comunei 
Vânători-Neamț . 
 Art. 6  - La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari iși încetează 
aplicabilitatea orice alta prevedere contrara. 
 Art. 7. - Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si persoanelor interesate. 
  

Initiator, 
Primarul comunei Vinatori Neamt 

jr. Maria Petrariu 
                                                                                       Avizat pt. legalitate, 
                                                                                          Secretar general, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
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Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 72 din 19.11.2019                               

    COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
 
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE 

Nr. ………….. din …………..2020 

                             DECLARAȚIE   

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE 

 

Subsemnatul (a) ……….…………………………………………………..........................………,  

CNP ……….............................., B.I./C.I./A.I. serie ..... nr. …………….., judeţ .................. loc. ................................ cod 

poştal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scară ... etaj ... ap .... tel. 

............................, fax ............................., adresă de e-mail ……………………………   proprietar (membru al familiei) 

al imobilului situat în comuna Vânatori-Neamț, sat. ......................, str. ....................................................... nr. .....,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de stat și 

publice, declar pe propria răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc _________¹ persoane, după cum 

urmează și că dețin/nu dețin² alte proprietăți în comuna Vânatori-Neamț. 

 

Nr.crt. Nume și prenume CNP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

¹ se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată, numele și prenumele, CNP 

² pentru fiecare proprietate sa va completa o declarație 

 

Vânatori-Neamț       Semnătura 

Data ___/___/_____      __________________ 
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 COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
 
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE 

Nr. ………….. din …………..2020 

                             DECLARAȚIE   

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE JURIDICE 

Inițială □       

Rectificativă □ 

Date de identificare a societății 

CUI …………………………… 

Denumire ………………………………………….Sediu/Punct de lucru  ………………........... 

Județ  ………………..str.  ……………………………….., nr.  ……, bl. ……….., ap.………., Cod 

poștal ………………….. 

Cont bancar …………………………………………………. 

Banca ……………………………………….. 

Nr. crt. 
Adresa punctului de lucru/locația în care se 

desfășoară activități economice 
CUI 

   

   

   

   

   

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților de stat 

și publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declarație sunt reale. 

Data: …………/…………20....... 

 

Prenume şi nume ..................................................................... 

Calitatea...............................................................................    

Semnătura şi ştampila ............................................. 
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COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 
 
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL 

BIROUL IMPOZITE ŞI TAXE 

Nr. ………….. din …………..2020 

                             DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ  

PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE 

 

NUME CONTRIBUABIL _______________________________________________ 

Cod numeric personal ___________________________________________________ 

Județ ______________, Localitatea ________________, str. ____________________ 

Nr. ________, Bl.________, sc. _____, Ap._______ 

 

 

Nr. crt. 

Nr. 

persoane 

declarate 

Nr.  

persoane  

intrate 

Nr. 

persoane 

ieșite 

Data de la care are 

loc modificarea 

Perioada pt. care are 

loc modificarea 

      

      

      

      

      

      

 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privitoare la declarațiile nesincere date în fața autorităților 

de stat și publice, declar pe propria răspundere, că datele înscrise în prezenta declarație sunt reale și documentele 

anexate sunt în conformitate cu originalul. 

 

 

Vânatori-Neamț       Semnătura 

Data ___/___/_____      __________________ 
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COMUNA VANATORI NEAMT     APROBAT,  

JUDETUL NEAMT    Conducator organ fiscal local, 

Nr.  5879  din13.12.2019              Primar, Petrariu Maria 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, 

incepand cu data de 01.01.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din 

unitatea administrativ teritoriala Vanatori Neamt, judetul Neamt 

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, 

gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, totodată având 

atribuții și în stabilirea și aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile de salubrizare, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. Potrivit art. 26, alin.1, din legea mai sus mentionata, 

pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare utilizatorii achită contravaloarea 

serviciului prin:  

- tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract 

de prestare a serviciului de salubrizare  

- taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract. 

 In cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, nivelul acestora 

este stabilit astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să 

acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a 

serviciului de salubrizare, să încurajeze investițiile de capital si să respecte și să asigure 

autonomia financiara a operatorilor. În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu 

dispozițiile art. 30 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliile locale aprobă taxa specială pentru funcționarea unor 
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servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice, stabilind anual cuantumul 

acesteia. Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale pentru serviciul public de 

salubrizare a localităților se stabilesc și se modifică conform procedurilor reglementate de 

Legea nr. 101/2006, republicată și de Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice 

serviciului de salubrizare a localităților. Ca urmare a celor mai sus mentionate, supunem spre 

analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărîre privind aprobarea taxei speciale 

de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza Comunei  Vanatori Neamt, pe anul 2020: 

m) Taxa de 70 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ; 

n) Taxa de 140 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ; 

o) Taxa de 200 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ; 

p) Taxa de 250 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe 

persoane ; 

q) Taxa de 30 lei/persoana/an pentru gospodariile locuite temporar 

r) Taxa de 400lei/an in cazul persoanelor juridice II, AF, SRL, SNC care au activitate, cu 

punct de lucru pe raza Comunei Vanatori Neamt 

 

 

Intocmit, 

șef birou – Biroul Impozite și Taxe, 

Stanoaia Elena 
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COMUNA VANATORI NEAMT 

JUDETUL NEAMT 

Nr.  5879  din13.12.2019     

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, 

incepand cu data de 01.01.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din 

unitatea administrativ teritoriala Vanatori Neamt, judetul Neamt 

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților 

administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, 

gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, totodată având 

atribuții și în stabilirea și aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile de salubrizare, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare. Potrivit art. 26, alin.1, din Legea mai sus mentionata, 

pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare utilizatorii achită contravaloarea 

serviciului prin:  

- tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract 

de prestare a serviciului de salubrizare  

- taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract. 

 In cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, nivelul acestora 

este stabilit astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să 

acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a 

serviciului de salubrizare, să încurajeze investițiile de capital si să respecte și să asigure 

autonomia financiara a operatorilor. În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu 

dispozițiile art. 30 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliile locale aprobă taxa specială pentru funcționarea unor 
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servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice, stabilind anual cuantumul 

acesteia. Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale pentru serviciul public de 

salubrizare a localităților se stabilesc și se modifică conform procedurilor reglementate de 

Legea nr. 101/2006, republicată și de Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activități specifice 

serviciului de salubrizare a localităților. Ca urmare a celor mai sus mentionate, supunem spre 

analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărîre privind aprobarea taxei speciale 

de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza Comunei  Vanatori Neamt, pe anul 2020: 

s) Taxa de 70 lei/an pentru gospodariile compuse dintr-o persoana ; 

t) Taxa de 140 lei/an pentru gospodariile compuse din 2 persoane ; 

u) Taxa de 200 lei/an pentru gospodariile compuse din 3 persoane ; 

v) Taxa de 250 lei/an pentru toate gospodariile compuse din patru sau mai multe 

persoane ; 

w) Taxa de 30 lei/persoana/an pentru gospodariile locuite temporar 

x) Taxa de 400lei/an in cazul persoanelor juridice II, AF, SRL, SNC care au activitate, cu 

punct de lucru pe raza Comunei Vanatori Neamt 

 

 

PRIMAR, 

PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 


