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RAPORT
Privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubrizare raportat la Ordonanta de Urgenta nr. 48
din 30 iunie 2017 pentru modificarea si complatarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, incepand cu data de
01.07.2017 taxele prevazute la art. 9 alin. 1 lit. “c” din OUG nr. 196/2005, repesctiv “taxele incasate de
la proprietarii sau, dupa caz, administratorii de depozite pentru deseurile inerente si nepericuloase
incredintate catre terti in vederea eliminarii finale prin depozitare, in cuantum prevazut in anexa nr. 2*) –
80 lei/tona incepand cu anul 2017 si 120lei/tona incepand cu anul 2018” se suspenda pana la data de 1
ianuarie 2019.
Prin HCL nr. 6/25.01.2017 s-a aprobarea tarifului pentru serviciul de salubrizare raportat la
Ordinul Ministerului Apelor, Mediului si Padurilor nr. 2.413/2016 privind modificarea Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al
contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, respectiv 80lei/ tona exclusiv TVA care se
adauga la tarifele in vigoare.
In data de 06.07.2017 s-a inregistrat la Primaria comunei Nocrich sub nr. 3737/06.07.2017 adresa
nr. 639/05.07.2017 al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sibiu prin care ne este comunicat
faptul ca este necesar a fi adoptata o hotarare a Consiliului Local al comunei Nocrich, prin care sa fie
modificata taxa speciala pentru serviciul de salubrizare prin eliminare taxei pentru fondul de mediu in
valoare de 80 lei/ tona exclusiv TVA pentru cantitatea de deseuri reziduale eliminate la depozitul de
colectare.
Astfel, in urma modificarilor legislative in vigoare, pentru activitatea de salubrizare din Zona 1
Sibiu ( colectare si transport deseuri menajere sis similar si Activitatea de operare a statiei de sortare si
compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie), se elimina din facturile emise de operatorii
existenti taxa de 80lei/tona datorata la Fondul de Mediu.
Taxele rezultate din eliminare taxei pentru Fondul de Mediu de 80 lei/ tona exclusiv TVA sunt
urmatoarele si tin cont de cota de TVA de 19% aferenta anului 2017:
AN

Tarife agenti econimici
si institutii publice
(lei/tona fara TVA)

Taxa mediu rural

2017

220/17 lei/tona fara TVA

3,59 lei/persoana/luna

Avand in vedere cele expuse anterior, apreciem ca se impune adoptarea unei hotarari a consiliului
local al comunei Nocrich, prin care sa se modifice cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2017
privind utilizatori casnici si non-casnici, in conformitate prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 48 din 30
iunie 2017 pentru modificarea si complatarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind

Fondul pentru mediu.
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