
UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ  

COMUNA ŞINCAI 

str. Principală, nr. 156, loc. Șincai, jud. Mureș, cod poștal 547595,  

C.I.F. 4375836, Tel/Fax:  0265427201, email: sincai@cjmures.ro  

 

1 
 

Nr. de înregistrare                                                                                                                                             

       din 20.02.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea şi completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului local Șincai nr. 31/21.12.2016, privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017   

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Șincai nr. 31/21.12.2016, privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017; 

- Adresa Instituţiei Prefectului-Județul Mureș, nr.18031/IV/29.12.2016, prin 

care se aduce la cunoștință Consiliului Local Șincai faptul că urmare a 

exercitării controlului de legalitate instituit asupra Hotărârii Cons.Loc. 

Șincai nr.31/21.12.2016, au fost constatate unele aspecte de nelegalitate în 

ce privește această hotărâre; 

- Adresa S.C. Câmpia Transilvană S.R.L. nr.15/09.02.2017, prin care se aduce 

la cunoștință Primăriei comunei Șincai sistarea furnizării serviciilor de 

colectare și transport a deșeurilor menajere de pe raza Comunei Șincai; 

- Modificarea unor prevederi legale în ce privește perceperea unor taxe; 

Se supune spre aprobare Consiliului Local Șincai proiectul de hotărâre 

privind  modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului local 

Șincai nr. 31/21.12.2016, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pe anul 2017. 

Fundamentarea propunerilor este următoarea: 

Textul propus în proiectul 

de hotărâre 

Expunerea de motive privind propunerea 

Art. 1 - Se aprobă 

modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Local 

Șincai nr. 31/21.12.2016, 

privind stabilirea 

impozitelor și taxelor 

locale, precum și a taxelor 

speciale, pe anul 2017, 

astfel: 

 

(1)-Se elimină taxele 

extrajudiciare de timbru 

din anexă, menţionate la 

Cap.I, punctele 1, 2, 3, 4 

(alin.1), 6, 7, 9, 10, 11 

și 12, precum și taxele 

menţionate la Cap.II, 

punctul 1 lit.c și la 

punctul 4. 

Prin adresa Instituţiei Prefectului - Județul 

Mureș, nr.18031/IV/29.12.2016, se aduce la 

cunoștință Consiliului Local Șincai faptul că 

urmare a exercitării controlului de legalitate 

instituit asupra Hotărârii Cons.Loc. Șincai 

nr.31/21.12.2016, au fost constatate unele 

aspecte de nelegalitate în ce privește această 

hotărâre. Aspectele de nelegalitate se referă 

la faptul că prin Hotărârea menționată anterior 

au fost stabilite unele taxe de timbru 

(prevăzute de Legea  nr. 117/1999 privind 

taxele extrajudiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare), taxe 



UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ  

COMUNA ŞINCAI 

str. Principală, nr. 156, loc. Șincai, jud. Mureș, cod poștal 547595,  

C.I.F. 4375836, Tel/Fax:  0265427201, email: sincai@cjmures.ro  

 

2 
 

care au fost eliminate ulterior, urmarea a 

modificării Legii nr.177/1999 prin O.U.G. 

nr.41/2016. Având în vedere cele de mai sus se 

impune modificarea Hotărârii nr.31/2016 în 

sensul eliminării din cuprinsul anexei la 

hotărâre a taxelor menționate la Cap.I, 

punctele 1, 2, 3, 4 (alin.1), 6, 7, 9, 10, 11 

și 12, precum și taxele menţionate la Cap.II, 

punctul 1 lit.c și la punctul 4. 

(2)-Se modifică Taxa 

specială pentru servicii de 

salubrizare, prevăzută în 

anexă la Capitolul  VIII – 

taxe speciale, rândul 3, de 

la valoarea de 15 

lei/persoană/ an la 

valoarea de 72 lei/ 

persoană/an. 

Prin adresa nr.15/09.02.2017, S.C. Câmpia 

Transilvană S.R.L. aduce la cunoștință 

Primăriei comunei Șincai sistarea furnizării 

serviciilor de colectare și transport a 

deșeurilor menajere de pe raza Comunei Șincai. 

Totodată având în vedere expirarea duratei 

contractului încheiat cu S.C. Câmpia 

Transilvană S.R.L. care prevedea efectuarea de 

către aceasta a serviciilor de salubritate 

respectiv colectarea și transportul deșeurilor 

menajere se impune încheierea unui nou contract 

cu un operator de profil care să asigure 

gestionarea serviciului de salubritate la 

nivelul Comunei Șincai.  

În urma consultării ”pieței” în ce  privește 

prețurile practicate de operatorii specializați 

pentru efectuarea serviciilor de salubrizare 

(colectarea și transportul deșeurilor menajere) 

s-a constatat că aceștia percep în medie un 

tarif de 6 lei/persoană/lună, deci un tarif 

anual de 72/persoană.  În vederea contractării 

serviciilor de salubritate precum și a 

acoperirii tuturor cheltuielilor la care se va 

angaja Comuna Șincai, se impune majorarea taxei 

astfel încât să fie asigurate resursele 

financiare necesare.  

Față de cele de mai sus se propune modificarea 

taxei speciale pentru servicii de salubritate  

de la valoarea de 15 lei/persoană/an, cât este 

stabilită la momentul actual, la valoarea de 72 

lei/ persoană/an.    

Art. 2 – Începând cu data 

de 01.02.2017 se elimină 

toate taxele extrajudiciare 

de timbru menționate în 

anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Șincai 

nr. 31/21.12.2016. 

Prin Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor 

taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, s-a adoptat 

abrogarea Legii  nr. 117/1999 privind taxele 

extrajudiciare de timbru, începând cu data de 

01.02.2017. Având în vedere acest lucru se 

impune eliminarea, începând cu data de 

01.02.2017, a tuturor taxele extrajudiciare de 

timbru menționate în anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Șincai nr. 31/21.12.2016-
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Partea II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele 

extrajudiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare.    

Art. 3 – Pentru anul 2017 

nivelul taxei stabilit la 

art.1, alin.(2), la 

prezenta hotărăre, va fi de 

66 lei/persoană/an. 

Având în vedere că taxa specială pentru 

servicii de salubrizare este modificată în 

cursul anului, urmând să intre în vigoare 

începând cu data de 01.03.2017, în ce privește 

nivelul taxei pentru anul 2017 se justifică ca 

aceasta să fie la nivelul de 66 

lei/persoană/an, conform următorului calcul: 

-taxă începând cu data de 01.03.2017: 

6/lei/persoană/lună x 10 luni = 60 de 

lei/persoană; 

-cheltuieli privind asigurarea serviciului de 

salubrizare, efectuate până la data de 

28.02.2017: 6 lei/persoană.  

Total 66 lei/persoană/an 2017 

Art. 4 – După art.2 al 

Hotărârii Consiliului Local 

Șincai nr. 31/21.12.2016 se 

introduce art.2^1 cu 

următorul cuprins: 

”Art.2^1 – Taxa specială 

pentru servicii de 

salubrizare, prevăzută în  

Anexă, se va percepe doar 

de la persoanele fizice 

care locuiesc efectiv pe 

raza localităților Şincai, 

Pusta, Lechincioara şi 

Şincai-Fînaţe şi care 

beneficiază de serviciile 

de salubrizare respectiv de 

serviciile de colectare și 

trasnport al deșeurilor.” 

Având în vedere următoarele: 

1. Pe raza comunei Șincai există locații unde 

nu se poate asigura accesul autoutilitarei de 

transport deșeuri și de asemenea nu există 

posibilitatea transportului deșeurilor prin 

alte mijloace până la traseul stabilit pentru 

autoutilitara de transport deșeuri.  

2. Există locuințe care sunt situate la 

distanțe mari față de traseul autoutilitarei 

care colectează deșeurile, iar cuprinderea 

acestora în traseu ar determina majorări 

substanțiale a tarifelor.  

3. Există persoane care deși au domiciliul pe 

raza Comunei Șincai, nu locuiesc efectiv pe 

raza comunei, și astfel acestea nu beneficiază 

de serviciul de salubrizare. 

se impune completarea hotărârii astfel încât să 

se precizeze faptul că obligativitatea 

achitării taxei speciale revine doar 

persoanelor care beneficiază efectiv de 

serviciul de salubrizare. 

De asemenea, Hotărârea Consiliului Local Şincai 

nr.13/2011, prin care a fost aprobată taxa 

specială pentru serviciile de salubritate, nu 

stabilea perceperea acestei taxe și de la 

locuitorii din localitatea Șincai-Fînațe ori la 

momentul actual serviciul de salubritate este 

asigurat și pentru aceștia, astfel se impune 

perceperea taxei și de la locutorii de pe raza 

localității Șincai-Fânațe.       

   

Primar U.A.T. Couna ȘINCAI,      

Grigore Huza               


