Anexa nr.1 la HCL nr. 26/2019

COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA SISTEMULUI DE SALUBRIZARE
COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA

I.

Funcționarea sistemului

1. Toate persoanele fizice și juridice care au domiciliul, resedința, respectiv sediul în
comuna Ciumani, au obligația de a achita taxa speciala de salubritate, în temeiul art.
26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităților,republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Comuna Ciumani asigură preluarea si transportarea tuturor deșeurilor municipale, în
baza tarifelor achitate proporțional.
3. În vederea stimulării locuitorilor comunei Ciumani la colectarea selectivă a deșeurilor,
(respectiv cel puțin a deseurilor de hârtie, metal, plasctic si sticlă), totodată în
vederea diminuării cantităților de deseuri menajere altele decât cele colectate
selectiv, se asigură următoarele:
a. Preluare si transport gratuit, indiferent de cantiatea astfel colectată; Acesta se
va realiza în mod regluat în fiecare ultima zi de miercuri a lunii curente, din
fața gospodăriilor;
b. Pentru deseurile astfel colectate se asigură în mod gratuit persoanelor fizice si
juridice din comuna Ciumani saci de gunoi transparenți, personalizați. Primii
doi saci vor fi predați către utilizatori odată cu achitarea taxei speciale.
Preschimbarea acestora se va realiza odată cu ridicarea deseurilor colectate
selectiv;
c. Pentru cantitatea de deseuri selective de cel puțin doi saci umpluți, preluată
de la aceeasi gospodărie, la aceeasi dată, se asigură în mod gratuit un sac
menajer de 60 litri, personalizat, utilizabil pentru alte deșeuri, decât cele
colectate selectiv;
4. Se implementează intrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, care se
bazează pe următoarele elemente:
a. volum
b. frecvență de colectare
c. saci de colectare personalizați
5. Proprietarii caselor si căsuțelor de vacanță si a altor construcții, din zona turistică Lok,
respectiv zona turistica Veresvirag, sunt obligați să achite taxa de salubrizare după
numărul clădirilor avute în proprietate, fără a se lua în calcul clădirile anexă;

6. Persoane juridice cu mai multe puncte de lucru în comuna Ciumani, vor achita o
singură taxă specială , însă sunt obligați să procure saci personalizați sau autocolante
pentru fiecare punct de lucru, conform cantității de deșeuri produse si care urmează a
fi preluate de operator.
7. Operatorul va asigura preluarea, transportul si depozitarea doar a deseurilor
municipale colectate în sacii personalizați, asigurați de Comuna Ciumani, respectiv
din recipiente care au lipite pe ele autocolante aferente, valabile. Variantele pentru
aceste modalități sunt prezentate la “Tarifele de salubrizare”, enumerate în Anexa nr.
2.
8. Tipul modalitatății prin care fiecare persoană fizică sau juridică îsi asigură predarea
deseuurilor (respectiv în saci personalizați sau recipiente de diferite volum, cu
autocolante aferente) rămâne la alegerea fiecăreia, pe baza deseurilor municipale
produse.
9. Autocolantele cu valabilitate trimestrială, vor fi numerotate, si vor avea pe ele
inscrpiție referitoare la volumul recipientului.
10. Consiliul local asigură din bugetul local achiziționarea autocolantelor, a sacilor
personalizați, respectiv a salariului personalului care are ca atribuții asigurarea
funcționării sistemuluide salubrizare la nivelul comunei Ciumani.
11. Pierderile din venituri, care se datorează reducerilor și scutirilor, acordate în baza
prezentei hotărâri, vor fi suportate din bugetul local, cu excepția reducerilor acordate
persoanelor cu vârsta peste 65 ani. Valoarea aecestei reduceri din urmă a fost avut în
vedere la procesul de calcul al tarifării.

II.

Sancțiuni

Neachitarea taxei speciale de care beneficiază individual fără contract constituie
contravenție, și se sancționează cu amendă. Amenda neachitată se transformă, pe cale
judiciară, în muncă în folosul comunității, în special la colectarea deșeurilor de pe teritoriul
adiministrativ al comunei Ciumani.
1. Neachitarea taxei speciale de care beneficiază individual fără contract:
a. Persoane fizice:
i. După 30 de zile: Avertisment, în vederea achitării restanței
ii. După 60 de zile: Avertisment, în vederea achitării restanței, și aplicarea
unei amenzi care reprezintă dublul restanței (9 lei/persoană/lună
restantă)
iii. După 90 de zile: Amendă de 100-200 de lei/persoană/lună. În cazul
minorilor amenda se va întocmi pe numele reprezentantului legal.

b. Persoane juridice:
i. După 30 de zile: Avertisment, în vederea achitării restanței
ii. După 60 de zile: Avertisment, în vederea achitării restanței, și aplicarea
unei amenzi care reprezintă dublul restanței (45 lei/lună restantă)
iii. După 90 de zile: amendă de 500-1000 de lei/lună. Anunțarea
autorităților pentru protecția mediului, este obligatorie.
2. Necolectarea selectivă a deșeurilor de către gospodării (cel puțin o dată într-un
trimestru): 50 lei/lună
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