ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA TOMEȘTI
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR. 171
(privind aprobarea”instituirii și administrării taxei speciale de salubrizare pentru persoanele
casnice și non-casnice în comuna Tomești, județul Iași, începând cu 01.04.2019”)

Consiliul Local al comunei Tomești, judeţul Iaşi
Având în vedere:
Hotărărea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a
Documentului de Poziție pentru proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor in județul
Iași";
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 4/31.08.2012 de aprobare a
Actului adițional nr.1 la Documentul de Poziție pentru proiectul "Sistem de management integrat al
deșeurilor in judetul Iași,,;
Avizul nr.53135/20.09.2017 emis de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene — Directia Generală
Infrastructură Mare și inregistrat la Registratura Consiliului Judetean lași sub nr.26245/21.09.2017,
privind modificarea prin act adițional a Contractului de Finanțare "Sistem de management integrat al
deșeurilor in județul Iași";
Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor ADIS Iași nr. 4/29.01.2018 prin care s-a aprobat
Actul Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului "Sistem
de management integrat al deșeurilor in județul Iași ,,;
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/27.03.2018 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor
in judetul Iași;
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 2/27.03.2018 privind aprobarea
documentației de atribuire pentru delegarea contractului de concesiune privind activitațile de
colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași, aferent proiectului ,,Sistem de
management integrat al deșeurilor in judetul Iași;
Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 3/27.03.2018 privind aprobarea
documentației de atribuire pentru delegarea contractului de concesiune privind operarea stațiilor de
transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași, aferent proiectului ,,Sistem
de management integrat al deșeurilor in judetul Iași;
Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de
management integrat al deșeurilor in județul Iași", care face parte din programul operațional "Mediu"
pentru asistența structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională si Fondul de Coeziune in
conformitate cu obiectivul Convergența in România CCI 2010R0161PRO05;
Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/0A/ 09.05.2016 prin care s-a hotărât
fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după
data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare, in cadrul perioadei
de programare 2014-2020;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
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Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 484 „(1) Pentru
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (…)
consiliile locale, judeţene (…), pot adopta taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai
de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul
public de interes local (…)”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor,
actualizată;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protectia mediului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,
republicată, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, cu
modificările și completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.855/2008 pentru aprobarea actului
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilități publice, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari
si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de
servicii;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, actualizată;
Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare a activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale din județul Iași nr.357 bis/30.10.2018 către SC GIREXIM UNIVERSAL SA
Pitești;
Având în vedere adresa adresa Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași cu nr. 404 din
19.11.2018, înregistrată la sediul Primăriei comunei Tomești sub nr. 15486 din 20.11.2018, prin care
se solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice, în comuna Tomești, județul Iași;
Având în vedere:
-expunerea de motive, înregistrată sub nr. 16836 din 14.12.2018, întocmită în acest sens de
Primarul Comunei Tomești, domnul prof. Ștefan Timofte, pentru instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare solicitată de Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași, pentru persoanele
casnice și non-casnice, în comuna Tomești, județul Iași, începând cu 01 aprilie 2019;
-proiectul de hotărâre cu nr. 16837 din 14.12.2018, întocmit de primarul comunei Tomești,
domnul Ștefan Timofte, privind aprobarea” instituirii și administrării taxei speciale de salubrizare
pentru persoanele casnice și non-casnice, în comuna Tomești, județul Iași, începând cu 01 aprilie
2019”;
-raportul de specialitate nr. 16838 din 14.12.2018, întocmit de către secretarul comunei
Tomești, domnul Mancaș Gabriel, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
-avizele favorabile cu nr. 17110 din 20.12.2018, ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre mai sus menționat;
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în județul Iași, potrivit Anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și noncasnice în comuna Tomești, conform Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în județul Iași, Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 : Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2019.
Art.4: Secretarul comunei Tomești va comunica în copie prezenta hotărâre către :







Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate
Primarul comunei Tomești, județul Iași,
Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei comunei Tomești;
ADIS IAȘI;
Mass-media locală.
alte locuri publice din comuna Tomești
Adoptată azi: 20.12.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Vlad Rotaru

SECRETAR COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Mancaș Gabriel
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