ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.66
din 15.12.2021
privind aprobarea taxelor speciale pentru Serviciul Public Local Salsig, din subordinea
Consiliului Local Salsig
Având în vedere proiectul de hotarare nr. 68 din 14.12.2021 initiat de primarul
comunei si referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub nr. 4554 din 14.12.2021;
raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.4555 din 14.12.2021,
privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2022;
Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, proiecte,
agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" si ale „Comisiei pentru
administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism,
administrarea domeniului public si privat, din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
Luând in considerare:
-H.C.L. Salsig nr. 14 din 28.02.2018 privind înfiinţarea si organizarea serviciului
„Serviciul Public Local Salsig" - serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate
juridica- organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Salsig, judeţul Maramureş;
- H.C.L. Salsig nr.36 din 27.05.2021 din 27 mai 2021 privind modificarea
Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Salsig, judeţul Maramureş, respectiv modificarea Organigramei si a Statului de funcţii
pentru „Serviciului Public Local Salsig" din subordinea Consiliului Local Salsig, judeţul
Maramureş;
- H.C.L. Salsig nr.24 din 02.04.2018 privind darea in administrare către Serviciul
Public Local Salsig - a activitatilor de alimentare cu apa-canalizare, inclusiv modalitatea de
gestiune a acestora;
-H.C.L. Salsig nr.48/14.07.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. Salsig nr.
36/2021;
-H.C.L. Salsig nr. 25/02.04.2018 aprobarea „Regulamentului" si a „Caietului de
sarcini" pentru Serviciul Public Local Salsig din subordinea Consiliului Local Salsigactivitatea de alimentare cu apa-canalizare;
-H.C.L. Salsig nr.38 din 27 mai 2021 privind completarea „H.C.L. Salsig nr.24/2018
privind darea in administrare către Serviciul Public Local Salsig- a activitatilor de
alimentare cu apa-canalizare, inclusiv modalitatea de gestiune a acestora";
-licenţa nr.5522 din 27.09.2021, Clasa 3 pentru : Serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare din cadrul Serviciului Public Local Salsig, emisa de A.N.R.S.C. Bucureşti;
î

-adresa nr.84/13.12.20212 emisa de Serviciul Public Local Salsig prin care solicita
stabilirea taxelor speciale pentru Serviciul Public Local Salsig;
-avizul nr.917334/24.11.2021 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti, privind stabilirea preţului
pentru serviciul de alimentare cu apa pentru Serviciul Public Local Salsig;
-avizul nr.918172/13.12.2021 emis de ANRSC Bucureşti, privind stabilirea tarifului
pentru serviciul de canalizare pentru Serviciul Public Local Salsig;
In conformitate cu prevederile:
-art.484 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările
ulterioare;
-art.30 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
-art. 1 alin. (4) lit. „i", art. 8 alin. (3) lit.„k" si „j", art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.12 alin.(l) lit.„i", art.31 alin.(l) si art.35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apa şi canalizare, republicată;
-Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice (rl);
- Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apa si de canalizare;
Luând in considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
bază dreptul să instituie şi să perceapă taxe speciale, pe fondul constituirii de resurse
financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi,
în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„c", 136
alin.(l), art.139 alin.(l) alin.(3) lit.„c" şi ale art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara din data de 15
decembrie 2021,
HOTĂRĂŞTE:
A rt.l.(l) începând cu data de 1 ianuarie 2022, se stabilesc - pentru Serviciul Public
Local Salsig, din subordinea Consiliului Local Salsig- următoarele taxe speciale si cuantumul
acestora , după cum urmeaza :
a) Apa potabila produsa, transportata si distribuita către populaţie si restul utilizatorilor
din comuna : 4,49 lei/mc.;
b) Tariful pentru canalizare -epurare : 2,67 lei/mc.;
(2) Plata taxelor prevăzute la alin.(l), se va face lunar -in baza facturilor emise la
începutul lunii curente, pentru consumul lunii anterioare- de către Serviciul Public Local
Salsig - la casieria acestuia .
(3) In caz de neplata la termen - 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii - se
vor percepe penalizări de întârziere ;
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(4)
Furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare va fi sistat la utilizatorii
care nu si-au achitat facturile pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la
data expirării termenului de plata a facturii, cu o notificare prealabila scrisa in acest sens.
Art.2.(l) începând cu 1 ianuarie 2022, se stabilesc - pentru Serviciul Public Local
Salsig, din subordinea Consiliului Local Salsig, alte taxe speciale si cuantumul acestora ,
după cum urmeaza :
a) Taxa de verificare a lucrărilor de bransare la canalizare, respectiv montare contor
la reţeaua de apa : 150 lei
b) Taxa pentru curăţirea si pregătirea căminului -pentru consumatorii care nu
executa aceasta lucrare -in vederea citirii contorului: 250 lei;
c) Taxa de intervenţie in caz de avarii la reţele : 100 le i;
d) Taxa pentru ruperea sigiliilor la apometre : 500 le i;
e) Taxa pentru intervenţia neautorizata la reţelele de apa si canalizare :500 le i;
(2) Sumele aferente taxelor prevăzute la alin.(l) vor fi înregistrate in debit la poziţia
utilizatorului la care s-a inregistat solicitarea/defectiunea/interventia si vor fi introduse in
factura de utilitati a lunii următoare .
Art.3.începând cu data de 1 ianuarie 2022, orice dispoziţie contrara isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează Serviciul
Public Local Salsig din subordinea Consiliului Local Salsig.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica:
- d-nului prefect al judeţului Maramureş;
- d-nului primar al comunei Salsig;
- Serviciului Public Local Salsig;
- dosar şedinţa;
- afisaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Floria

Contrasemnează

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 11, absenţi — ;
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru” , 0 împotriva, 1 abţinere;
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