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MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224
www.primariasv.ro.primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696 Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei la HCL nr. 276/2010 privind Regulamentul de stabilire şi
modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în Municipiul Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Ion Lungu şi a Viceprimarului
Lucian Harşovschi, înregistrată cu nr, 35872/ 09.12.2015, raportul Serviciului Salubrizare,
înregistrat cu m.35873 /09.12.2015, raportul Comisiei de Servicii Publice;
În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comuni tare de utilitate publică m.51/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare nr. 241/2006.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(6), lit."a", pct.14, art.45 alin.(2), art.47 şi art.49 din
Legea nr.215/200 1 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂşTE:
Art.I. Se completează anexa la BCL nr. 276/2010, privind Regulamentul de stabilire şi
modalitatea de încasare a taxei de ecologizare datorată de persoanele juridice în Municipiul
Suceava, cu Art.3 1, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de stabilire şi modalitatea de Încasare a taxei
de ecologizare , aprobat prin HCL 276/2010, rămân neschimbate.
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Art.I Se completează anexa la HCL nr.276/20 1O, privind Regulamentul de stabilire şi modalitatea de
încasare a taxei de ecologizare datorată_ de persoanele juridice în Municipiul Suceava, cu Art.3l care va
avea următorul conţinut:
"Art.3l. Persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de ecologizare în funcţie de numărul de
persoane angajate ( cu contract individual de muncă, cu contract individual de muncă cu timp parţial,
angajaţi la funcţia de bază). În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa de
ecologizare pentru reprezentanţii legali.
Pentru persoanele juridice se va putea recalcula taxa datorată, în situaţiile în care se va proba cu
documente justificative (concedii medicale privind incapacitatea de muncă pentru o perioadă mai mare
de 15 zile lucrătoare; ordine de deplasare pentru efectuarea de lucrări în afara localităţii, state de plată
distincte pentru punctele de lucru, sucursale, agenţii, etc) faptul că au angajaţi care nu desfăşoară
activităţi pe raza municipiului Suceava.
Prin declaraţii rectificative depuse în cursul anului, se por face modificări ale numărului de
angajaţi, susţinite de documente justificative ( dispoziţii de incetare a contractului individual de muncă,
extras Revisal, etc.).
Persoanele juridice aflate în insolvenţă sau aflate în procedura falimentului, datorează taxa de
ecologizare doar în cazul în care mai au persoane angajate cu contract individual de muncă.
Persoanele juridice care au activitatea suspendată, nu datorează taxa de ecologizare. În acest sens
se va depune o declaraţie însoţită de documete justificative eliberate de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului Suceava.
Persoanele juridice care au sediul în alte localităţi dar care deţin imobile în Municipiul Suceava,
nu datorează taxa de ecologizare. Dacă aceste imobile sunt închiriate atunci taxade ecologizare se va
achita de către chiriaşi."
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