






 
 
 
PRIMARIA COMUNEI UNTENI 
      JUDETUL  BOTOSANI 
      Nr.5499 din 13.11.2018 
 
 
 
 
 

ANUNȚ 
 
               În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică şi ale pevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local, primarul comunei Unţeni aduce la 
cunoştinţa publică următorul  proiect de act normativ, care a fost iniţiat şi urmează a fi 
supus dezbaterii şi adotării Consiliului local al comunei Unţeni:  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 6 la HCL Unteni nr.37/2016 

            Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii 
sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat, al cărui conţinut îl 
prezentăm ( împreună cu expunerea de motive si raportul de specialitate ), la 
registratura comunei Unţeni, până la data de 06.12.2018. 
 

VICEPRIMAR, 
Listar Gheorghe-Manole 

 



 

CONSILIUL LOCAL UNTENI 
       JUDETUL BOTOSANI 

       Nr.5497 din 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei 6 la HCL Unteni nr.37/2016 

 

Avand in vedere  adresa nr.1388 din 09.11.2018 a   Asociației de dezvoltare Intercomunitară 

ECOPROCES Botoșani (A.D.I . ECOPROCES Botoșani), prin care solicită actualizarea taxei de 

salubrizare  și să se asigure introducerea în bugetul local pentru anul 2019 a taxei de salubrizare SMID 
(Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor) conform prevederilor legale (Codul Fiscal și Legea 

nr.52/2003 republicată,cu modificările și completările ulterioare privind transparența decizională în 

administrație public locală), precum si prevederile HCL Unteni nr 37/2016, este necesara actualizarea 

taxei de salubrizare conform cu anexa la Hotararea nr.44/2018 a Adunarii Generale a Asociatilor 

Asociatiei de Dezvoltare ,, ECOPROCES,, Botosani. 

 Potrivit adresei ADI Ecoproces Botoșani, pentru anul 2019, taxa specială SMID aplicabilă este: 

- Pentru personae fizice de 3,20 lei (ron)/lunar - din mediul rural; 

- pentru persoane juridice este de 416 lei(ron) /tonă inclusiv TVA. 

            Având în vedere cele menționate mai sus, propun un proiect de hotarare privind modificarea  

taxelor de colectare a deșeurilor municipale incepand cu anul 2019 . 

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile: 

- art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14. din Legea 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată cu modificările și completările ulterioare 

- art. 26 alin. (1), lit. (c), alin. (2) și alin. (3) din Legea 101/2016 a serviciului de salubrizare a 

localităților cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 484 din legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

 

VICEPRIMAR, 

Listar Gheorghe-Manole 

 



 

 

CONSILIUL  LOCAL  UNTENI 

      JUDETUL  BOTOSANI 

     Nr. 5498 din 13.11.2018 

 

 

 

 

 

 
 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 

privind modificarea anexei 6 la HCL Unteni nr.37/2016 

 

Potrivit art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului local nu pot fi 

dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului propriu al primarului.  

Raportul de specialitate are la bază adresa nr.1388 din 09.11.2018 a   Asociației de 

dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botoșani (A.D.I . ECOPROCES Botoșani), prin care se 

solicita introducerea  în bugetul local pentru anul 2019 si urmatorii ani, a taxei de salubrizare 

SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor) la valoarea modificata conform Hotararii 

nr.44/09.11.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara 

,,ECOPROCES,, Botosani, privind aprobarea Planului de crestere a tarifelor, actualizat in luna 

august 2018. 
 Potrivit adresei ADI Ecoproces Botoșani, pentru anul 2019, taxa speciala SMID aplicabilă 

este: 

- Pentru persoane fizice - din mediul rural de 3,2 lei (ron)/persoana/luna; 

- Pentru persoane juridice este de 416 lei(ron) /tonă inclusiv TVA. 

- Pentru anii urmatori pana in anul 2037, tarifele sunt hotarate in Planul de crestere a 

tarifelor actualizat la luna august 2018, care este anexa la Hotararea AGA ADI 

,,Ecoproces,, nr.44/2018. 

Având in vedere cele menționate mai sus, este necesara  propunerea unui proiect de 

hotărâre  privind aprobarea actualizarii  taxelor de colectare a deșeurilor incepand cu anul 2019. 

 

 

CONSILIER, 

Paval Maria 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

ComunaUNȚENI 
CONSILIUL LOCAL 

Tel/fax:0231543802 
primaria_untenibt@yahoo.com  

 

 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea anexei 6 la Hotărârea nr.37/2016 

 

Consiliul Local al comunei Unteni, județul Botoșani, 
urmare adresei nr.1388/09.11.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„ECOPROCES” BOTOŞANI; 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.5498/2018, 
  analizând propunerile viceprimarului comunei Unteni cu expunerea de motive 
nr.5497/2018, 

având în vedere rapoartele: 
-comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, validare; 

-comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

ţinând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică,   

 în baza prevederilor art. 59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică  
legislativă pentru elaborarea actelor normative (r2), cu modificari si completari ulterioare, 

   în temeiul  și art. 45 alin (2) lit. c) din Legea 215/2001 a administrației publice  
locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
   
 Art.I. - Anexa nr.6 din anexa Hotărârii nr. 37 din 28.11.2016 privind aprobarea 
taxelor de colectare a deșeurilor municipale pentru anul 2017 și aprobarea Acordului 
financiar, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
              Art.II. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Botoșani, 
Primarului comunei Unțeni și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES” 

BOTOŞANI. 
 

                                                                 INITIATOR, 
Listar Gheorghe-Manole 

 



CONSILIUL LOCAL UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 

Anexa  

la hotărârea nr. ___ din __ decembrie 2018  

 
PLANUL DE CREŞTERE A TARIFELOR ACTUALIZAT* 

Ani 
Taxă agenti economici Taxă persoane fizice Taxă urban Taxă rural 

lei/tona lei/tonă lei/pers./lună lei/pers./lună 

2010 
125 135 4,5 2,2 

2011 
140 140 4,7 1,8 

2012 
217 212 7 2,1 

2013 
356 234 7,5 1,9 

2014 
356 240 7,6 2 

2015 
356 251 8 2,1 

2016 
356 258 8,2 2,2 

2017 
356 264 8,3 2,4 

2018 
356 270 8,4 2,5 

2019 
416 322 10,1 3,2 

2020 
416 329 10,2 3,4 

2021 
416 334 10,3 3,5 

2022 
416 340 10,4 3,7 

2023 
416 347 10,6 4,0 

2024 
416 353 10,8 4,2 

2025 
416 359 10,9 4,3 

2026 
416 366 11,0 4,6 

2027 
416 372 11,1 4,8 

2028 
416 379 11,2 5,1 

2029 
416 385 11,5 5,4 

2030 
416 396 12,0 5,5 

2031 
416 410 12,4 5,6 

2032 
424 424 12,5 5,7 

2033 429 429 12,5 5,7 

2034 431 431 12,5 5,6 

2035 434 434 12,5 5,6 

2036 437 437 12,5 5,6 

2037 440 440 12,5 5,6 

*) Anexa la Hotararea AGA ADI ,,Ecoproces” nr.44/09/11/2018 

 

INIȚIATOR, 

Listar Gheorghe-Manole 


