
 

 

 

 

 

 
Nr. 701/ 12.02.2018 
 
 
 
 
                                         RAPORT DE SPECIALITATE 
  la proiectul de hotărâre privind  modificarea  Regulamentului de instituire și administrare a 

taxei speciale de salubrizare SIMD a comunei Vârfu Câmpului cât și actualizarea nivelului taxei  
de salubrizare datorată de persoanele fizice și persoanele juridice din comună aprobat prin HCL 
nr. 53/2017. 

 
 
    Având în vedere adresa nr. 65/02.02.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„ECOPROCES„ Botoșani transmisă instituției noastre și înregistrată la numărul 
592/05.02.2018 ;  
    Conform art. 30 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu 
modificările și completările ulterioare , prin regulamentul aprobat de autoritățile 
deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele 
special , precum și modul de organizare și funcționare a ser 
viciilor publice de interes local pentru care se propun taxele speciale. 
    Taxa de salubrizare SMID se instituie prin hotărâre a consiliului local și se percepe 
de la persoane fizice și juridice din județul Botoșani , care beneficiază de serviciul de 
salubrizare înființat prin SMID , urmând a fi folosită numai pentru susținerea cheltuielilor 
de inființare , întreținere și funcționare a serviciului public căreia îi este asociată. 

    Astfel , se propune se modificarea  art. 17 din  Regulamnentul de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare SIMD al Comunei Vârfu Câmpului județul 
Botoșani după cum urmează : 
   „Art.17.(1) Consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de 
salubrizare SMID , conform prevederilor actelor normative în vigoare : 
     a)Taxa specială de salubrizare se limitează la 5 persoane pentru fiecare imobil. 
     b)Persoanele fizice care lipsesc din localitate mai mult de 3 luni consecutiv nu datorează 
taxă de salubrizare SMID pentru perioada respectivă , în baza unei declarații pe propria 
raspundere , dată în fața secretarului UAT Vârfu Câmpului și vizată de acesta. 
     c) Persoanele juridice care desfășoară activități economice strict în domeniul agricol sau 
zootehnic (II,IF,PF,PFA) vor beneficia de o reducere de 40% a taxei , în baza unei declarații 
pe propria raspundere , dată în fața secretarului UAT Vârfu Câmpului și vizată de acesta.„ 
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