
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office@primariaslatinaso site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 54,9P25.05.2022 

ANUNT 

Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, a iniţiat: 

Proiectul de hotărâre referitor la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la 
aprobarea Regulamentului privind instituirea i administrarea taxei speciale de salubrizare în 
municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în 
municipiul Slatina. 

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut in şedinţă publică, potrivit legii. 

Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal 

constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul 

de hotărâre, la registratura generală a Primăriei municipiului Slatina, in termen de 10 

zile calendaristice de la publicare. 

Proiectul de hotărâre, insoţit de referatul de aprobare, poate fi studiat şi la avizierul 

Primăriei municipiului Slatina, pe site-ul instituţiei www.primariaslatina.ro sau 

poate fi obţinut In copie, pe bază de cerere, de la Compartimentul A.P.L., Acte 

Administrative, Arhivă. 

Şedinţa publică in care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată şi 

anunţată in termenele prevăzute de lege. 

Constantin 



Consillul Local al Municipiului Slatina 
Judetul Olt - România 

str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

NrAb/92y05:A.0,2,2_,

HOTĂRÂRE 

(proiect) 

Referitor la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea 
Regulamentului privind instituirea i administrarea taxei speciale de salubrizare in 
municipiul Slatina, precum i la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de 
salubrizare in municipiul Slatina 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară din data 
de  

Având 1n vedere: 

Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată; 
Prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale normelor metodologice de aplicare a acestora aprobate prin HG nr. 1/2016; 
Dispoziţiile art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, 
alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
H.C.L. Slatina nr. 77/28.02.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare 1n municipiul Slatina, 
precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare 1n 
municipiul Slatina, cu modificările ulterioare; 
cap. V — „ Structura actului normativ" şi art. 59 şi art. 69 din normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia 
publica; 
circulara nr. 2905/25.05.2022, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar'ă OLT 
ECO; 
referatul de aprobare nr. G 5-39-.1 ,25:02'&3241 Primarului Municipiului Slatina 
la proiectul de hotărâre nr. 1‘.3. 1 ,2? 5:
avizul favorabil al comisiei buget-finante din cadrul Consiliului Local; 

in temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. b coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 
lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. L — Se modifica art. 4 - Instituirea taxei speciale de salubrizare, pct. 3. II. din 
Regulamentul privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare In municipiul 
Slatina, anexa la HCL Slatina nr. 77/2022 şi va avea următorul cuprins: 



„ IL Utilizatorii non-casnici — persoane fizice, persoanejuridice şi cele asimilate: 
Utilizatorul non-casnic are obligaţia de a depune declaraţia pe propria răspundere 

conform anexelor nr. 1/3, nr. 2/3. 
Cuantumul taxei de salubrizare va fi stabilit in funcţie de unitatea de măsură i indicele 

de producere prevăzute în tabelul de maijos, inmulţit cu 0,6 lei/kg. 
Prin excepţie, in cazul în care unitatea de măsură specifică activităţii/destinaţiei clădirii 

prevăzută în tabel este raportată la suprafaţă (administrativ/birouri, industriaWdepozite, 
magazin, bar sau activităţi specifice care pot fi asimilate uneia dintre aceste categorii), 
cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi determinat fie prin cântărire în cazul agentilor 
economice ce deţin cântare pod basculă, cu verificare metrologică valabilă, eliberând 
operatorului tichet la fiecare colectare, fie prin raportare la .fivevenţa de colectare i tipul 
recipientului deţinut, inmulţit cu densitatea medie a deşeurilor prevăzută în standardul 
13400/2007, confirmate de către operator şi inmulţirea cantităţilor obţinute cu tariful de 0,6 
lei/kg, iar declaraţia de impunere rectificativă va fi depusă în termen de 15 de zile de la data 
confirmării de către operator. 

Valorile astfel determinate vor avea în vedere inclusiv suprafeţele afectate de cantină, 
internat/cămin, acolo unde este cazuL 

In măsura in care determinarea conform regulilor enunţate nu este posibilă, initial vor fi
luate în considerare cantităţile cunoscute sau estimate ce pot fi determinate de către 
declarant i confirmate de operator, pe baza unor inregistrări statistice/istoric de generare. 

In situaţia in care utilizatorul non-casnic detine clădiri a căror destinaţie ori obiect de 
activitate se raportează, prin prisma unităţii de măsură specifică taxei de salubrizare, la 
suprafaţă, foloseşte platformele comune de colectare a deşeurilor amplasate pe domeniul 
public ş nu se poate astfel determina sau estima o cantitate pe baza unor 
măsurători/inregistrări statistice/istoric de generare, cuantumul taxei de salubrizare va fi
stabilit în funcţie de unitatea de măsură .şi indicele de producere prevăzute în tabel, inmulţit 
cu 0,6 lei/kg. 

De asemenea, in situaţia în care utilizatorul non-casnic detine clădiri a căror destinaţie 
ori obiect de activitate nu poate fi incadrată intr-una dintre categoriile prevăzute în tabel sau 
activitatea specifică nu poate fi asimilată uneia dintre aceste categorii, taxarea va fi 
efectuată prin raportare la destinaţia administrativ/birouri cu indicele de generare de 0,45 
kg/ums 

DESTINATIA CLADIRII 
UNITATEA DE 

MASURA 
SPECIFICA [ums] 

INDICELE DE 
PRODUCERE 

[kg/ums/zi] 

Administrativa/birouri 10 mp 0,45 
Industriala/depozite 10 mp 1,00 
Magazin 10 mp 1,80 
Restaurant masa preparată 0,96 
Scoala elev 0,11 
Spital pat 3,62 
Intemat/cămin persoana 1,5 
Grădiniţa persoana 1,35 
Aziluri de bătrâni persoana 1,35 
Structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare de cel puţin 4* /4 
margarete 

camera 1,35 

masa preparată 0,9 
Structuri de prirnire turistice cu 
funcţiuni de cs n e sub 3* /3 
margarete inclusiv 

camera 0,67 

masa preparată 0,45 
Camping remorca/cort 3,5 
Bar (fără servirea mesei) 10 mp 1 



Nota: 
Tabelul de mai sus conţine elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri 1n funcţie de 
destinaţia clădirii in care se produc aceste deşeuri, în conformitate cu SR 13400/2007-salubrizarea 
localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru 
dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport, actualizat in 2016." 

Art. 11. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 77/2022 rămăn neschimbate. 
Art. IIL - Primarul municipiului Slatina, prin Direcţia Economica vor duce la indeplinire 
prezenta hotărăre. 

Art. IV. - Prezenta hotărăre se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primariei 
municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Direcţia Administrare Patrimoniu; 
S.C. SALUBRIS S.A.; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO. 

Constan tan Emil MOT 

in baza art. 243, alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, 
avizez prezentul proiect de hotărâre 

Secretarul General al Municipiulu atina, 

Mihai Io D A 



„. 

Primarul municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 

e-mal: officeQprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr. C5,5 0  ,.?0 

REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de hotărâre referitor la modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la 
aprobarea Regulamentului privind instituirea i administrarea taxei speciale de salubrizare in 
municipiul Slatina, precum i la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare in 
municipiul Slatina 

Având în vedere: 
- Prevederile art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 

- Prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
normelor metodologice de aplicare a acestora aprobate prin HG nr. 1/2016; 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (2) şi art. 42 alin. (1) lit. c); 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 26; 
Dispoziţiile art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 
3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

- H.C.L. Slatina nr. 77/28.02.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare In. municipiul Slatina, 
precum i la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare In municipiul 
Slatina, cu modificările ulterioare; 
cap. V — „ Structura actului normativ i art. 59 şi art. 69 din normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
solicitările privind clarificarea conţinutului normei adoptate prin HCL Slatina nr. 
77/2022, in vederea aplicării ei la o situaţie juridică concretă, fiind necesară 

interpretarea dispoziţiilor adoptate, explicarea conţinutului şi a sensului normelor 
pentru justa lor aplicare, prin corecta Incadrare a diferitelor situaţii din viaţa practică 

1n ipotezele care le conţin, sens 1n care practica aplicării Hotărârii mai sus enunţate 

naşte nevoia unei intervenţii legislative care să cuprindă reguli de interpretare şi 

aplicare, determinatein mare măsură de un resort subiectiv; 
- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia 

publica; 
circulara nr. 2905/25.05.2022, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT 
ECO; 



elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri in funcţie de destinaţia 
clădirii in care se produc aceste deşeuri, In conformitate cu SR 13400/2007-
salubrizarea localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor 
de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi 
transport, actualizat in 2016. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Slatina. 

Constantin S 
R, 

lan Emil MOT 



Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Nr. / TOF 2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 
referitoare la aprobarea Regulamentului privind instituirea „si administrarea taxei 
speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum i la adoptarea pentru anul 

2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina 

Având in vedere: 

- faptul că Incepând cu anul fiscal 2022, pe teritoriul administrativ al Municipiului Slatina a 

fost instituita taxa specială de salubrizare pentru generatorii de deşeuri municipale - denumiţi 

utilizatori casnici, respectiv utilizatori non-casnici, fiind adoptată Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Slatina nr. 77/2022; 

- faptul că dispoziţiile actului normativ anterior menţionat cuprind, astfel cum rezultă din 
caracteristicile oricărei norme de drept, reguli generale şi abstracte, trăsături ce rezultă din 
nevoia de a i se asigura un grad de previzibilitate maximă, astfel Incât enunţurile generale 
utilizate 1n redactarea textului impun determinarea conţinutului şi, prin urmare, a Intinderii 

aplicării normei, a Inţelesului ei exact; 

- solicitările privind clarificarea conţinutului normei adoptate prin actul normativ precitat, 1n 
vederea aplicării ei la o situaţie juridică concretă, 1n toate aceste cazuri fiind necesară 

interpretarea dispoziţiilor adoptate, 1n sens de lămurire, explicare a conţinutului şi a sensului 
normelor de drept civil, pentru justa lor aplicare, prin corecta incadrare a diferitelor situaţii 

din viaţa practicăin ipotezele care le conţin; 

- faptul că practica aplicării Hotărârii mai sus enunţate naşte nevoia unei intervenţii 

legislative care să cuprindă reguli de interpretare şi aplicare, determinate in mare măsură de 
un resort subiectiv; 

- poziţia ocupată de actele normative emise de organele administraţiei publice locale 1n 
ierarhia normelor juridice, ce prezumă exclusiv măsuri administrative, pentru asigurarea 
executării legilor, precum şi faptul că norma supusă interpretării este necesar să fie efectuată 

1n legătură cu normele juridice de nivel superior, 1n asigurarea scopului acestora, astfel 1ncât 

punerea 1n practică să asigure principiile de organizare şi funcţionare a serviciului de 

salubrizare prevăzute de lege; 

- art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, conform cărora intervenţiile legislative pentru clarificarea sensului unor 

norme legale se realizează printr-un act normativ interpretativ de acelaşi nivel cu actul vizat, 

prin dispoziţii interpretative cuprinse intr-un nou act normativ sau prin modificarea 

dispoziţiei al cărui sens trebuie clarificat. 



- faptul că la acest moment, inregistrarea declaraţiilor nu a fost efectuata la un nivel optim, 
din motive neimputabile, necesitatea reglementării avănd drept resort o situaţie produsă de 
circumstanţe excepţionale, care impune adoptarea de soluţii imediate, 1n vederea asigurării 

respectării interesului public; 

- Circulara nr. 2905/25.05.2022, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO; 

- elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri 1n funcţie de destinaţia clă.dirii 

1n care se produc aceste deşeuri, 1n conformitate cu SR 13400/2007- salubrizarea localităţilor 

deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru 
dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport, actualizat in 2016, avut 1n 
vedere la instituirea taxei speciale de salubrizare; 

Apreciem că poate fl supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina 
proiectul de hotărăre privind modificarea HCL nr. 77/2022, privind aprobarea 
Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare 1n municipiul 
Slatina, precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare 1n municipiul 
Slatina. 

DIRECTOR E 
ALIN CALOT 

Sef Serviciu Evidenţă. Persoane Fizice şi Juridice, 
Constantin Bodescu 

Consiie juridic, 



office@primariaslatina.ro 

'De la: OLT-ECO <olt_eco@yahoo.com> 
Trimis: Wednesday, May 25, 2022 10:04 AM 
Către: office@primanaslatina.ro 
Subiect: Raspuns solicitari clarificari 
Atasări: SKM_C22722052510200.pdf 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO 
Str. Minăstirii, nr.1A • SLATINA• .lud.Olt • 2300190 
telefon: 0249/420411 
e-mail: olt_eco@yahoo.com 
CIF. 25504895 

Prezentul mesaj este confidential si proprietatea exclusiva a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO Daca nu sunteti 
destinatarul acestui mesaj, va aducem la cunostinta ca este strict interzisa orice editare, copiere sau distribuire a acestuia sau a 
oricarui fisier atasat, contInut de acesta. Daca ati primit acest mesaj in mod eronat, va rugam sa ne anuntati imediat si sa-I stergeti 
apoi din sistemul dvs. Multumim pentru sprijinul dvs. in pastrarea confidentialitatii corespondentel companiei noastre. 
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Strada Mânăstirii, nr.lA , Slatina, judeţal Olt,230019 • tel si fax: 0249/420411 • e-mail:olt eco@yahoo.com CIF. 25504895 
 amimmiwatiffle~ 

Către, 

U.A.T. SLATINA 

Avănd în vedere solicitarea de clarificari primita din partea U.A.T Siatina cu privire la modificarea 
HCL Slatina nr. 77/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului prăvind instituirea 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru 
anui 2022 a taxei speciale de salubrizare în munidpiul Slatina , va aducem la conostinta 

Se modifica art. 4 - Instituirea taxei speciale de salubrizare, pct. 3. II. din Regulamentul privind 
instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, anexa la FICLSIatina 
nr. 77/2022 şi va avea următorul cuprins: 

„ II. Utilizatorii non-casnici — persoane fizice, persoane juridice i cele asimilate: 
Utilizatorul non-casnic are obligaţia de a depune declaraţia pe propria răspundere conform 

anexelor nr. 1/3, nr. 2/3. 
Cuantumul taxei de salubrizare va fi stabllit în funcţie de unitatea de măsură şi indicele de 

producere prevăzute în tabelul de mal jos, inmulţit cu 0,6 lei/kg. 
Prin excepţie, în cazul în care unitatea de măsură specifică activităţii/destinaţiei clădirli 

prevăzută în tabel este raportată la suprafaţă (administrativ/birouri, industrială/depozite, 
magazin, bar sau activităţi specifice care pot fi asimilate unela dintre aceste categorii), cuantumul 
taxei speciale de salubrizare va fi determinat fie prin cântărire în cazut agenţilor economice ce 
deţin cântare pod basculă, cu venficare metrologică efiberând operatorului tichet la 
flecare colectare, fie prin raportare la frecvenţa de colectare şi tipul recipientului deţinut, înmulţit 
cu densitatea medie a deseurilor prevăzută în standardul 13400/2007, confirmate de către 
operator şi Fnmulţirea cantităţilor obţinute cu tariful de 0,6 leilkg, iar declaraţia de impunere 



rectlficativă va fi depusă Tn termen de 15 de zile de la dota confirmării. 

Volorile astfel determinate vor avea în vedere inclustv suprafeţele ofectate de cantină, 

internaticămin, acolo unde este cazul. 
in măsura în care determinarea conform reguttlor enunţate nu este posibilă, iniţial vor fi luate 

în considerare cantităţile cunoscute sou estimate ce pot fi determinate de către declarant şi 

confirmate de operator, pe bozo unor înregistrări statistice/istoric de generare. 
in sttuaţio în care utilizatorui non-casnic deţtne clădirt a căror destinaţie ort oblect de activitate 

se raportează, prin prisma unităţii de măsură specifică taxei de salubrizare, la suprafaţă, foloseşte 

platformele comune de colectare a deşeurilor amplasate pe domentut public şi nu se poate astfel 
determina sau estima o cantitate pe bazo unor măsurătoriiinregistrări statistice/istoric de 
generare, cuantumul taxel de salubrizare va fi stabilit în funcţie de unitatea de măsură şi indicele 
de producere prevăzute în tabel, Isnmulţit cu 0,6 lei/kg. 

De asemenea, în situaţio în care uttlizatorui non-casnic deţine clădirt a căror destinaţie ori 
oblect de activitate nu poate fi tncadrată într-una dintre categortile prevăzute în tabei sou 
activitatea spectfică nu poate fi asimilată uneia dintre aceste categorit, taxarea va fi efectuată 

prin raportare la destinaţia administrativibtrouri cu indicele de generare de 0,45 kg/ums/zi." 

Director Executiv 

<5,
g oLT -ECO - s-
* c-L F 25504895 


