Anexa nr.2 la HCL nr. 26/2019

TAXE DE SALUBRIZARE

stabilite pentru finanţarea serviciilor
de salubrizare a comunei Ciumani
Nr.
crt.
I.
1.
2.
3.
II.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea utilizatorului serviciului de
salubrizare
Taxe speciale de salubrizare de care persoanele
beneficiază individual fără contract
Persoane fizice
Persoane juridice
Proprietarii imobilelor din zona turistică Lok, respectiv
zona turistică Veresvirág
Taxe pentru preluarea și transportul deșeurilor
municipale
Taxe pentru deșeurile colectate selectiv (hârtie, metal,
plastic și sticlă)
Sac de gunoi de 60 l
Autocolant pentru pubele de gunoi de 120 litri
Autocolant pentru pubele de gunoi de 240 litri
Autocolant pentru container de 1100 litri
Deșeuri provenite din demolări sau renovări, pentru
persoanele fizice și juridice
Deșeuri voluminoase (altele decât cele transportate
gratuit cu ocazia anunțului făcut de Primărie, o data
pe an)

Tariful

3 lei/lună
15 lei/lună
5 lei/lună/imobil (exclusiv
clădiri anexă)
0 lei/lună
1,50 lei/buc
4 lei/lună
8 lei/lună
40 lei/lună
60 lei/m3

REDUCERI ȘI SCUTIRI*
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Categoria de beneficiari
Persoanele cu vârsta peste 65 de ani
Familiile mari (familii cu cel puțin 4 copii minori)
Beneficiari de ajutor social
Persoanele fizice care au domiciliul sau reședința în
comuna Ciumani și sunt plecați de acasă pentru o
perioadă îndelungată
Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate
Proprietarii caselor si căsuțelor de vacanță si a altor
construcții, din zona turistică Lok, respectiv zona
turistica Veresvirag, care folosesc doar ocazional acel
imobil
Persoane juridice nou-înființate pentru anul înființării
Tinerii în vârstă de 18 - 35 ani care construiesc
imobile în comună

Procent de scutire

50% din taxa specială

50% în ceea ce privește taxa
pentru colectarea deșeurilor
provenite din construcții și

demolări
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Copii în vârstă de 0 – 4 ani (cei care în anul în curs
împlinesc 4 ani)
Asociații și fundații non profit
Membrii Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
din comuna
Persoanele juridice care funcționează cu caracter
sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui
an calendaristic, cu condiția dovedirii acestui statut
Persoanele prejudiciate de consecințele unei
catastrofe
Deșeurile aferente instituțiilor publice din comună **

100% în ceea ce privește
taxa specială

100% în ceea ce privește
contravaloarea tarifelor
pentru cantitatea de deșeu
ce urmează a fi transportată

* Toate reducerile se acordă la cererea scrisă a persoanei interesate, care este obligată să facă dovada motivului
de scutire/reducere invocat, menționând, de asemenea, data pentru care solicit acest beneficiu, respectiv
cantitatea.
** Cantitatea limită propusă se va stabili în urma negocierilor purtate de părțile interesate. Propunerea se
înaintează de către Viceprimarul comunei Ciumani, care este responsabil de coordonarea sistemului de
salubrizare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Până la aprobarea propunerii de
către Consiliul Local Ciumani, entitățile sunt scutite de obligația achitării tarifelor de salubrizare. Entitățile
interesate sunt: cele 6 imobile aflate în proprietatea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós, Poliția din comuna Ciumani,
Parohia Romano-Catolică din comună (un imobil – cimitir), Cabinetul Medical.
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