
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41

din 28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare
la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni

Având în vedere:

- referatul de aprobare înregistrat sub nr.7498/02.04.2021, prin care
viceprimarul oraşului Boldeşti-Scăeni propune modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 41 din 28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul
oraşului Boldeşti-Scăeni;

- rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, înregistrate sub nr.
7502/02.04.2021 şi sub nr. 7578/05.04.2021;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 41din 28.03.2017 privind instituirea taxei
speciale de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni;

- dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;

- avizul secretarului general, înregistrat sub nr. 7579/05.04.2021
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2 – dezvoltarea economico-

socială şi de mediu, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, respectiv
administrarea domeniului public şi privat, gestionarea serviciilor de interes local;

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (4) lit. “c”, ale art. 139
alin. (1) şi alin. (3), lit. “c” şi ale art. 196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 41din 28.03.2017 -
Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare se modifică şi se
completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduce litera “C” cu următorul cuprins:

“ C) persoanele fizice care deţin imobile cu destinaţia de case de vacanta, locuite
temporar si care nu sunt imobile de domiciliu sau reşedinţa şi care refuză
încheierea contractului de salubrizare cu operatorul de servicii publice de
salubrizare sau utilizatorii la care contractul a fost denunţat unilateral de către
operatorul serviciului conform clauzelor contractuale ca urmare a neachitării
serviciului;”



La articolul 9 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În situaţia prevăzută la art. 3 lit. C, la stabilirea taxei datorate se va lua
în calcul o singură persoană pe lună”.

2. La articolul 16 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Modificarea taxei speciale de salubrizare poate fi facută şi în situaţia
lipsei din localitate pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive dintr-un an
calendaristic, dovedită cu documente justificative (viza de reşedinţă, contract de
munca in strainatate sau altele), caz în care taxa se recalculează proporţional cu
perioada petrecută în localitate.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 41din 28.03.2017
privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni, cu
modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TĂNĂSESCU STELIAN HORAŢIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldeşti-Scăeni, 22.04.2021
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R O M Â N I A
JUDEŢUL  PRAHOVA
ORAŞUL BOLDEŞTI - SCĂENI
CONSILIUL  LOCAL
Nr. 7579/5.04.2021

A  V  I  Z

- asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 41din 28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare

la nivelul oraşului Boldeşti-Scăeni

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni,
analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
41din 28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul oraşului
Boldeşti-Scăeni, am constatat că acesta a fost iniţiat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localităţilor.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243, alin. (1)
lit.”a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest
proiect de hotărâre.

SECRETAR GENERAL,

Tudor Florina Neli



Nr. 7498/ 02.04.2021

REFERAT

Subsemnatul  Dinca Florin Ionut , viceprimar al Oraşului Boldeşti-Scăeni,
supun spre analiză si aprobare Consiliului Local “ Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/28.03.2017  privind instituirea  taxei
speciale de salubrizare la nivelul orasului Boldesti-Scaeni”.

În baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a
Legii  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor - republicata, vă prezint
următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/28.03.2017, modificată prin HCL nr.
21/20.02.2020, a fost reglementată taxa speciala de salubrizare la nivelul orasului
Boldesti-Scaeni. În anexa nr. 1 la hotarâre este aprobat ”Regulamentul de Stabilire si
Aplicare a Taxei Speciale de Salubrizare”

Pentru a putea pune in aplicare taxa de salubrizare pentru persoanele care nu au
incheiat un contract cu S.C. ROSAL GRUP S.A., in conditii optime se impune
completarea Regulamentului de Stabilire si Aplicare a Taxei Speciale de Salubrizare
cu urmatoarele paragrafe;

-La capitolul nr. II- Beneficiarii Serviciului Public de Salubrizare pentru care se
Instituie Taxa Speciala de Salubrizare, la articolul 3 să se introducă litera “C” cu
următorul cuprins:

“ C) persoanele fizice care deţin imobile cu destinaţia de case de vacanta, locuite
temporar si care nu sunt imobile de domiciliu sau reşedinţa şi care refuză
încheierea contractului de salubrizare cu operatorul de servicii publice de
salubrizare sau utilizatorii la care contractul a fost denunţat unilateral de către
operatorul serviciului conform clauzelor contractuale ca urmare a neachitării
serviciului;”

-La capitolul nr. II - Procedura de stabilire si impunere a taxei speciale de
salubrizare la persoane fizice, la articolul 9 să se introducă alineatul (11) cu
următorul cuprins:

“(11) În situaţia prevăzută la art. 3 lit. C, la stabilirea taxei datorate se va lua în
calcul o singură persoană pe lună”.



-La capitolul nr. VII - Modificarea taxei de salubrizare  datorata, la art. 16 se
introduce alin. 21 cu urmatorul cuprins:

“(21) Modificarea taxei speciale de salubrizare poate fi facuta şi în situaţia lipsei
din localitate pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive dintr-un an
calendaristic, dovedită cu documente justificative (viza de reşedinţă, contract de
munca in strainatate sau altele), caz in care taxa se recalculează proportional cu
perioada petrecuta în localitate.

Faţă de cele prezentate mai sus, propun aprobarea modificării HCL nr.
41/28.03.2017 conform celor mai sus prezentate .

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat!

VICEP R I M A R,

DINCA FLORIN IONUT

Consiliului Local al Oraşului Boldeşti-Scăeni



NR. 7502 /02.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Nicolae Georgescu Madalina , inspector  mediu in cadrul
Serviciului de Patrimoniu Local, analizând Proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/28.03.2017  privind instituirea
taxei speciale de salubrizare la nivelul orasului Boldesti-Scaeni, am constatat
următoarele:

-prin HCL nr. 41/28.03.2017 -s-a reglementat taxa  speciala  de salubrizare la
nivelul orasului Boldesti-Scaeni.

-datorită problemelor care au apărut în timpul aplicarii acesteia sunt necesare
completări.

-pentru a elimina problemele aparute, prin Proiectul de hotărâre sus
menționat, se propun următoarele completari ale Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
41/2017 denumita Regulamentul de Stabilire si Aplicare a Taxei Speciale de
Salubrizare:

-introducerea la articolul 3 a literei “C” cu următorul cuprins:
“ C) persoanele fizice care deţin imobile cu destinaţia de case de vacanta,
locuite temporar si care nu sunt imobile de domiciliu sau reşedinţa şi care
refuză încheierea contractului de salubrizare cu operatorul de servicii publice de
salubrizare sau utilizatorii la care contractul a fost denunţat unilateral de către
operatorul serviciului conform clauzelor contractuale ca urmare a neachitării
serviciului;”

-introducerea la articolul 9 a alineatului (11) cu următorul cuprins:
“(11) În situaţia prevăzută la art. 3 lit. C, la stabilirea taxei datorate se va lua

în calcul o singură persoană pe lună”.
-introducerea la art. 16 a alineatului (21) cu urmatorul cuprins:
“(21) Modificarea taxei speciale de salubrizare poate fi facuta şi în situaţia

lipsei din localitate pentru o perioadă de cel puţin 3 luni consecutive dintr-un an
calendaristic, dovedită cu documente justificative (viza de reşedinţă, contract de
munca in strainatate sau altele), caz in care taxa se recalculează proportional cu
perioada petrecuta în localitate.

Față de cele mai sus menționate, consider că inițierea acestui Proiect de
Hotărâre este necesară și oportună.

Intocmit,

Nicolae  Georgescu Madalina





Nr. 7578/05.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Ionescu Elena șef serviciu Buget Finanțe Contabilitate Impozite și Taxe Resurse
Umane și Salarizare am analizat “Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr.41/28.03.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul
orașului Boldești-Scăeni”

Proiectul de hotărâre a fost întocmit conform prevederilor legale:

- OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ
- Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale
- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților
- HCL nr.41/28.03.2017 modificată prin HCL nr.21/20.02.2020

Respectând prevederile legale mai sus menționate avizez favorabil proiectul de hotărâre.

ȘEF SERVICIU

IONESCU ELENA
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