Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 6.491 din 07.08.2018

REGULAMENT
DE INSTITUIRE ȘI ADMINISTRARE
A TAXEI SPECIALE DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL
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1. DISPOZIȚII GENERALE:
Conform prevederilor:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 484 „(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (…) consiliile locale, judeţene (…), pot
adopta taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi
juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local
(…)”;
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 230/2006, în exercitarea atribuţiilor şi
responsabilităților ce le revin în domeniul administrării şi gestionarii serviciului de iluminat
public, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz,
privitoare la aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu
respectarea reglementarilor în vigoare.
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat
tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod
nediscriminatoriu.
Drepturile beneficiarilor serviciului sunt:
a) accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public;
b) dreptul oricărui locuitor şi al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a
avea acces la serviciul de iluminat public;
c) dreptul de a fi informați de către UAT Aroneanu cu privire la deciziile referitoare la serviciul
de iluminat public.
Conform art. 33 din Legea nr. 230/2006, beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane
juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului
serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe
locale.
Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:
a)să acopere costul efectiv al prestării serviciului;
b)să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de
performanţă stabiliți de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de
iluminat public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;
c)să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat public
prestat pe perioada angajata şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de
părţile contractante;
d)să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;
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e)să încurajeze investiţiile de capital;
f)să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.
2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE ILUMINAT PUBLIC
STRADAL
2.1. Condiții generale
2.1.1. Pe teritoriul administrativ al Comunei Aroneanu, judetul Iasi, se instituie taxa
specială de iluminat public stradal, în scopul asigurării serviciilor de iluminat public stradal și a
dezvoltării acestuia.
2.1.2. Taxa specială de iluminat public stradal se plătește de către beneficiarii serviciului
public:
- persoane fizice care dețin în proprietate imobile pe teritoriul unității administrativ
teritoriale Aroneanu, indiferent dacă au sau nu domiciliul sau reședința pe raza Comunei
Aroneanu. Taxa va fi achitată lunar/ gospodărie.
- persoane juridice (operatori economici, instituții publice, asociații non-profit altele decât
asociațiile de proprietar/locatari, etc) care au sediul sau punctul de lucru sau care
desfășoară activități pe raza Comunei Aroneanu. Taxa va fi achitată lunar/ sediu sau
punct de lucru.
2.2. Modalități de percepere a taxei speciale
2.2.1. Taxa specială de iluminat public stradal va fi percepută lunar/ gospodărie/sediu sau
punct de lucru, în funcție de datele înregistrate în registrele agricole și evidențele fiscale ale
Comunei Aroneanu, județul Iași.
2.2.2. Taxa specială va fi datorată pe perioada cât gospodăria este înregistrată în registrul
agricol și în evidențele fiscale și a a menținerii sediului/punctului de lucru al firmei pe raza
Comunei Aroneanu, județul Iași.
2.2.3. Gospodăriile aflate pe raza Comunei Aroneanu, județul Iași, reprezintă totalitatea
membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care locuiesc și gospodăresc împreună,
având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul sau întrețin animalele, consumă,
și valorifică în comun produsele agricole obținute. Gospodăria poate fi formată și dintr-un grup
de două sau mai multe persoane, între care nu există legături de rudenie, dar care declară că, prin
înțelegere, locuiesc și gospodăresc împreună.
2.2.4. În cazul locuințelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate, obligația de
a declara și a achita taxa de iluminat public stradal, revine proprietarului imobilului.
2.2.5. Pentru imobilele având destinația de case de vacanță, locuite temporar și nu sunt
imobile de domiciliu sau reședință, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.
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2.2.6. Persoanele juridice sunt acei operatorii economici și asociațiile non-profit altele
decât asociațiile de proprietar/locatari, care au sediul, punctul de lucru sau care desfășoară
activități (economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al comunei Aroneanu, judetul
Iasi.
2.2.7. Taxa specială nu va mai fi datorată de către proprietarul inițial, în cazul înstrăinării
imobilului cu destinație locuință sau a radierii/dizolvării firmei, ori a schimbării sediului sau a
punctului de lucru de pe raza Comunei Aroneanu, judetul Iasi.
2.2.8. Odată cu înscrierea pe rol a noului proprietar al locuinței, taxa de iluminat public
stradal va fi percepută din oficiu de către Comuna Aroneanu, județul Iași.
2.3. Cuantumul taxei speciale de iluminat public stradal, modalități de plată și
termene
2.3.1. Taxa de iluminat public stradal va fi de 2 lei/lună/gospodărie și se va achita până
la data de 15 a fiecărei luni.
2.3.2. Taxa de iluminat public stradal va fi de 2 lei/lună/sediu sau punct de lucru și se
va achita până la data de 15 a fiecărei luni.
2.3.3. Taxa specială de iluminat public stradal se încasează prin casieria serviciului
impozite
și
taxe
din
cadrul
UAT
Aroneanu
sau
direct
în
contul
RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Mun. Iași.

3. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL

AFERENTE

3.1. Sumele obținute din taxa specială vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea
cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului de iluminat public stradal.
3.2. Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul
următor, cu aceeași destinație.
4. SANCȚIUNI
4.1.
Neplata taxei la termenele stabilite atrage calculul şi plata majorărilor de
întârziere de 0,1/ zi de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită
prevăzute de legislația specială în vigoare.
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5. DISPOZIȚII FINALE
5.1. Taxa specială de iluminat public stradal va fi actualizată anual prin Hotărâre a
Consiliului Local, conform prevederilor legale.
5.2. Acordul beneficiarilor pentru plata taxei speciale se consideră dat ca urmare a
necontestării hotărârii Consiliului Local privind instituirea și administrarea taxei
speciale de iluminat public stradal în termen de 30 de zile de la data publicității
actului administrativ.

Adoptată azi, ………………………….

Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Benoni Moruzi

Vizat de legalitate- Secretar,
Alexandru Anca Elena
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