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Nr. 5!i,57 / 27 0 2ţ, 2022 

ANUNŢ 

Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a iniţiat: 

Proiectul de hotărâre privind: modificare HCL nr.77/28.02.2022 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. 

Proiectul de hotărâre va fi dezbătutin şedin-ţă 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, 

pânăin ziva de 28.04.2022. 

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 1n copie, pe bază de cerere, de la 

Compartimentul APL, Acte Administrative, arhivă. 

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

şi anunţată "in termenele prevăzute de lege. 

Con 
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Nr. 132/27.04.2022 

HOTĂRÂRE 
(proieet) 

Referitor la: modificarea HCL Slatina nr. 77/2022 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 
in municipiul Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit isn şedinţa ordinară/ extraordinară 
din data de   2022, 

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. 
cap. V — „ Structura actului norrnativ" şi art. 59 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 administratia publica; 
referatul de aprobare nr.   al Primarului Municipiului Slatina la 

proiectul de hotărâre nr.  
- 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. I. — Se modifica art. 6 - Declararea taxei speciale de salubrizare, pct. 4 din 

Regulamentul privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare 1n 

municipiul Slatina, anexa la HCL Slatina nr. 77/2022 şi va avea următorul cuprins: 



„ 4. Declaraţiile se depun la registratura şi punctele de lucru ale Direcţiei Generale 
Economice din cadrul Prirnăriei Municipiului Slatina, pănă cel tărziu in termen de 90 de 
zile de la data inceperii prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare, dată 
comunicată pe site-ul instituţiei şi in mass-media.” 

Art. IL Celelalte prevederi ale HCL nr. 77/2022 rămân neschimbate. 

Art. IIL — Primarul municipiului Slatina, prin Direcţia Generală 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. 

Initiator 

ar, 

Constant" MOT 

1n baza art. 243, alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019, 

avizez prezentul proiect delyăl:âre 

Secretarul General al Municftnului Slatina, 

Mihai Ion I ITA 



Primarul municipiuld Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
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Nr. /,2S- ‘)4,2022 

REFERAT DE APROBARE 

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

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. 77/2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind 
instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare 'in municipiul Slatina, 
precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare 1n 
municipiul Slatina. 
cap. V — „ Structura actului normativ" şi art. 59 din normele de telmica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 

Am iniţiat proiectul de hotărke alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Slatina. 

MOT 



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

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
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DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

Nr.  Ui0 / c O  2022 

RAPORT DE SPECL4LITATE 

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

Avand in vedere faptul ca incepand 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, pentru care termenul de 
depunere a declaratiilor a fost stabilit până cel târziu in termen de 60 de zile de la data Inceperii 
prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare, iar la acest moment, inregistrarea 
declaratiilor nu a fost efectuata la un nivel optim, din motive neimputabile, in sensul ca: 

Exista un flux mare de contribuabili declaranti; 
Nu s-a putut asigura, chiar extinzand marja functionarilor publici angrenati si cu un 
efort deosebit, activitatea de primire si verificare documente in conditii adecvate pentru 
garantarea scopului urmarit prin actul normativ; 
Organul fiscal gestioneaza si alte activitati ce ingreuneaza activitatea specifica 
primirii/prelucrarii documentelor depuse; 

In vederea asigurarii posibilitatii depunerii declaratiilor de catre toti contribuabilii, 

propunem prelungirea termenului de declarare, până cel târziu in termen de 90 de zile de la data 
inceperii prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare. 

DIRECTOR G NE 
ALIN CALOT NU 

S Serviciu Evidenţă Persoane Fizice şi Juridice, 
Constantin Bodescu 

\ \ C silier 'uri ' , 


