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ANUNŢ

UAT Șincai, în conformitate cu prevederile art. 7 alin 13 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o
hotărâre a Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea
sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai,
Județul MUREȘ
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de
alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ
este publicat, din data de 15.02 2019, pe site-ul UAT ȘINCAI: www.primariasincai.ro şi
afişat la sediul instituţiei din Șincai, nr , județul Mureș.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare,
până la data de 25.02 2019 ora 10 , la sediul UAT Șincai sau prin e-mail: sincai@cjmures.ro
.

Secretarul UAT Șincai,
Suciu Ludovica Emilia
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Nr. 358 Din 15.02 2019

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu
apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ

Titlul proiectului de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de
alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ

Motivul și justificarea propunerii proiectului de hotărâre:
Stimați consilieri,
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile
de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale,
acestea organizându-se și fiind gestionate potrivit hotărârilor adoptate de Consiliul Local.
De asemenea, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din același act normativ,
autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în ceea ce privește
înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor, precum și dezvoltarea,
modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor de proprietate publică a Comunei.
Potrivit dispozițiilor art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu ale art. 1 din
Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, ale art. Art. 1 din Legea serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, serviciile de alimentare cu apă
și de canalizare, fac parte din sfera serviciilor de utilitate publică, obligația noastră, ca
reprezentanți ai Comunei Suplac, fiind organizarea și gestionarea acestora.
După cum știți, la nivelul Comunei noastre, în anul 2018 s-au finalizat o mare parte din
branșamentele la gospodării.
Întrucât, până la preluarea sistemului de alimentare cu apă de către un operator
autorizat este nevoie ca administrația publică, respectiv Primăria Comunei ȘINCAI să
întrețină și să asigure exploatarea în condiții de siguranță a sistemului de alimentare cu apă
aflate în gestiunea noastră, propunem ca pentru funcționarea și exploatarea sistemului de
alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai - Fânațe să instituim taxe speciale în
conformitate cu prevederile legale.
Raportându-ne la baza legală pe care o avem la îndemână pentru instituirea acestei
taxe speciale, ținem să vă facem cunoscute următoarele aspecte care justifică necesitatea
instituirii acestor taxe speciale:

− In baza art. 484, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale pot adopta
taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale, create pentru
interesul persoanelor fizice si juridice;
− Unul dintre principiile importante în finanțarea serviciilor publice locale, în cazul
nostru a serviciului public de alimentare cu apă, constă în recuperarea integralã prin
tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare,
exploatare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor
de salubrizare (în totalitate).
− Potrivit prevederilor art. 30 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, pentru
funcţionarea unor servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se
fac venit la bugetul local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor
efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice şi funcţionarea acestora.
− Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se
utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea
serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente
de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
− Taxele speciale vor constitui venit la bugetul local şi se încasează numai de la
persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care
s-au instituit taxele respective.
− Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se vor încasa întrun cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru
care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de autorităţile
deliberative.
Stimați Consilieri,
Nouă, ca autoritate publică locală, ne revine obligația de a coordona, monitoriza şi
controla funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi crearea, dezvoltarea,
modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică aferente
sistemelor de utilităţi publice.
Punerea în funcţiune a sistemului alimentare cu apă presupune din partea executivului,
adică a Primăriei Comunei ȘINCAI un set minimal de cheltuieli privind:
− alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare și rezervorului de apă,
− achiziţionarea de produse chimice, bactereologice produse de curăţenie,
Costurile minimale au fost identificate și prognozate în baza Fișei de Fundamentare,
anexate prezentei Expuneri de motive, valorile rezultate fiind următoarele:
− 4 lei / mc pentru sistemul de alimentare cu apă
Pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de alimentare cu apă de
la nivelul celor două localități, Șincai și Șincai-Fânațe, de către Comuna ȘINCAI la utilizatorii
persoane fizice și juridice conform prevederilor legale, se impune instituirea taxei speciale
pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă pentru anul fiscal 2019.
Având în vedere tariful rezultat în Fișade fundamentare propunem următoarele:
1) Taxa specială pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemului de
alimentare cu apă să fie stabilită la suma de 4 lei / mc, iar facturarea către
utilizatori să se facă în baza FIȘEI de citire a contorului existent la fiecare
gospodărie care beneficiază de acest sistem de utilitate publică; Pentru acest
sistem contorizarea este efectuată în mod direct prin contoarele existente la
fiecare gospodărie;

Legat de cuantumul stabilit pentru taxele speciale, am ţinut cont de faptul că aceste
taxe trebuie să fie accesibile tuturor utilizatorilor.
Față de cele de mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, care propune
instituirea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă pentru anul
fiscal 2019
Stimați Consilieri,
Având în vedere:
− Justificările prevăzute în prezenta expunere de motive,
− prevederile art. 36 alin. (2) litera c) din Legea administrației publice locale nr. 215 /
2001 cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt specificate atribuțiile cu
privire la administrarea domeniului public și privat al comunei,
− coroborat cu cele ale art. 36 alin. (5) lit. a) și b) din același act normativ, prin care se
explicitează atribuțiile privind administrarea domeniului public și privat al comunei,
respectiv faptul că Consiliul Local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau
închirierea bunurilor proprietate publică / privată a comunei, în condițiile legii,
− și cu ale art. 3 alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând act de:
− tarifele stabilite prin fișa de fundamentare anexată prezentei expuneri de motive,

− necesitatea finanțării serviciilor publice locale, în cazul nostru a serviciului public de
alimentare cu apă, finanțare care constã în recuperarea integralã prin tarife, taxe
speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare, exploatare şi a
investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare (în

totalitate),
− prevederile art. 484, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și ale art. 30 din Legea
finanţelor publice nr. 273/2006, unde se precizează că pentru funcţionarea unor
servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se fac venit la bugetul
local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru
înfiinţarea serviciilor publice şi funcţionarea acestora;
− - art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată-In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza
circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea
evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se
supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
Vă propun spre analiză şi aprobare,
Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea
sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai,
Județul MUREȘ
Atașez la această expunere de motive următoarele documente:
− Fișă de fundamentare tarif alimentare cu apă
Primarul Comunei ȘINCAI
Huza Grigore
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Din 15.02 2019
privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de alimentare
cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ
Consiliul local al comunei ȘINCAI, întrunit în şedinţă ordinară din luna februarie 2019
Analizând:
− expunerea de motive a primarului comunei ȘINCAI, domnul Huza Grigore,
înregistrată sub nr. 358/ 15.02 2019 ,
− precum și Raportul de specialitate prin care se propune aprobarea taxei speciale
pentru întreținerea sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai –
Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ;
Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei ȘINCAI;
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 484 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal;
- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată
În temeiul art. 36 alin. 6 lit. a) pct. 14, alin. 9, art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă taxa specială instituită pentru anul 2019 în vederea întreținerii
sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul
MUREȘ, după cum urmează:
Taxă specială alimentare cu apă

4 lei / mc

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei ȘINCAI,
domnul Huza Grigore, prin intermediul departamentului financiar – contabil.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului Comunei ȘINCAI
autorităților și persoanelor interesate.
PRIMAR,
Huza Grigore
Avizat
Secretar
Suciu Ludovica Emilia

FIȘĂ de FUNDAMENTARE tarif ALIMENTARE CU APĂ
Specificație

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2.
a)
b)
F.
G.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Cheltuieli materiale:
apa bruta; cantitatea cu preţ în vigoare
pierderi de apă în activitățiile de transport și distribuție
energie electrică; cantitatea cu preț în vigoare
tratarea apei
materiale tehnologice
cheltuieli cu protecția mediului
amortizare anuală
redevența anuală
reparații în regie
reparații cu terții
studii și cercetări
alte servicii executate de terți
Cheltuieli cu munca vie, din care:
salarii
Fond CAM
Cheltuieli de exploatare (1+2)
Cheltuieli financiare
Cheltuieli totale (F+G)
Profit
Cota de dezvoltare
Fondul IID
Venituri obținute din producere, transport, distribuție
apă (I+II+III+IV)
Cantitate livrată, inclusiv consum propriu
Preț unitar (V:VI)

PRIMAR
Huza Grigore

U.M.

Cantitate

Programat
anual
- lei -

Preț propus
- lei / U.M. -

lună
mc
mc
kWh
kg

12
10000
150
1074
400

40.613,69
38.150,00
572,25
691,44
1.200,00

3.384,47
3,82
3,82
0,64
3,00

lună
lună
%
lei / lună
lei / lună
lei

12

0,00

0,00

12
12
12

40.613,69
40.613,69
40.613,69

3.384,47
3.384,47
3.384,47

mii mc
lei / mc

10150
10.150,00

40.613,69
40.613,69

4,00
4,00

CONTABIL
Onac Dan Cristian
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Din 15.02 2019
Raport de specialitate privind
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de
alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna Șincai, Județul MUREȘ

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației
publice locale, acestea organizându-se și fiind gestionate potrivit hotărârilor
adoptate de Consiliul Local, autoritățile administrației publice locale au
competență exclusivă, în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și
funcționarea serviciilor, precum și dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și
exploatarea bunurilor de proprietate publică a Comunei.
Avand în vedere prevederile
- art. 484, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, consiliile locale pot adopta
taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale, create pentru
interesul persoanelor fizice si juridice;
- art. 30 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, pentru funcţionarea unor
servicii publice locale, consiliul local aprobă taxe speciale care se fac venit la
bugetul local şi se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate
pentru înfiinţarea serviciilor publice şi funcţionarea acestora.
- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea
sistemului de alimentare cu apă din localitățile Șincai, Șincai – Fânațe Comuna
Șincai, Județul MUREȘ se încadrează în limitele legale în vigoare .

Contabil,
Onac Dan Cristian

