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Judeţul Ok - România

str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
Nr. 164/25.05.2022

HOTĂRÂRE

Referitoare 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
extraordinară de indată din data de 25.05.2022,

SLATINA, intrunit in

şedinţa

Având in 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 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" şi art. 59 i 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 Intercomunitară OLT
ECO;
referatul de aprobare nr. 65397/25.05.2022 al Primarului Municipiului Slatina la
proiectul de hotărâre nr. 163/25.05.2022;
raportul de specialitate nr.65424/25.05.2022 al Directiei Generale Economice;
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,

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

„ 11. Utilizatorii non-casnici — persoane fizice, persoane juridice 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 şi indicele
de producere prevăzute in tabelul de mai jos, inmulţit cu 0,6 lei/kg.
Prin excepţie, in cazul in care unitatea de măsură specifică activităţii/destinaţiei clădirii
prevăzută in tabel este raportată la suprafaţă (adrninistrativ/birouri, industrială/depozite,
magazin, bar sau activităţi specifice care pot fi asimilate uneia dintre aceste categorii),
cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi determinat Jie prin cântărire i"n cazul agenţilor
economice ce deţin cântare pod basculă, cu verificare metrologică valabilă, eliberând
operatorului tichet la fiecare colectare, fie prin raportare la ftecvenţa de colectare şi tipul
recipientului deţinut, inmulţit cu densitatea medie a deşeurilor prevăzută in 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 in termen de 15 de zile de la data
confirmării de către operator.
Valorile asel determinate vor avea in vedere inclusiv suprafeţele afectate de cantină,
internat/cămin, acolo unde este cazuL
In măsura in care determinarea conform regulilor enunţate nu este posibilă, iniţial vor fi
luate in considerare cantităţile cunoscute sau estimate ce pot fi deterrninate de către
declarant i confirmate de operator, pe baza unor inregistrări statistice/istoric de generare.
in situaţia in care utilizatorul non-casnic deţine clădiri a căror destinaţie ori obiect de
activitate se raportează, prin prisma unităţii de măsură specifică taxei de salubrizare, la
suprafaţă, foloseşte platforrnele comune de colectare a deşeurilor amplasate pe domeniul
public şi nu se poate astfel deterrnina sau estima o cantitate pe baza unor
măsurătoririnregistrări statistice/istoric de generare, cuantumul taxei de salubrizare va Ji
stabilit in funcţie de unitatea de măsură şi indicele de producere prevăzute în tabel, inmulţit
cu 0,6 lei/kg.
De asemenea, in situaţia in care utilizatorul non-casnic deţine clădiri a căror destinaţie
ori obiect de activitate nu poate fi incadrată intr-una dintre categoriile prevăzute in 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
Administrativa/birouri
Industriala/depozite
Magazin
Restaurant
coala
Spital
Internat/cămin
Grădiniţa
Aziluri de bătrâni
Structuri de primire turistice cu
• 4* /4
funcţiuni de cazare de cel puţin
margarete
Structuri de primire turistice cu
funcţiuni de cazare sub 3* /3
•
margarete inclusiv
Camping
•
Bar fără servirea mesei)
•

UNITATEA DE
MASURA
SPECIFICA [u ms]
10 mp
10 mp
10 mp
masa preparată
elev
pat
persoana
persoana
persoana

INDICELE DE
PRODUCERE
[kg/ums/zi]

•

0,45
1,00
1,80
0,96
0,11
3,62
1,5
1,35
1,35

camera

1,35

masa preparată

0,9

camera

0,67

masa preparată
remorca/cort
10 mp

0,45
3,5
1

Nota:
Tabelul de mai sus conţine elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri în funcţie de
destinaţia clădirii în 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. IL - Celelalte prevederi ale HCL nr. 77/2022 rămân neschimbate.
Art. IIL - Primarul municipiului Slatina, prin Direcţia Economica vor duce la indeplinire
prezenta hotărâre.
Art. IV. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
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.
Presed~de sedinţă,
Cristina

Hotărăre

Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion DITA

st adop‘ată cu 16 voturi „PENTRU".
16 - consilieri prezenţi
5 - consilieri absenţi
21 - consilieri 1n funcţie.

