ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL

A N E X A NR. 6
la Hotărârea nr.85
din 05 noiembrie 2009

VENITURI
indicatori şi calcule de fundamentare
privind determinarea taxei de salubritate – mediu
pentru anul 2010
Art.1 - (1) Taxa de salubritate – mediu se determină şi se achită lunar de persoanele
juridice , care îşi au sediul, punctul de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul
Oneşti, în funcţie de numărul de persoane angajate: cu contract colectiv sau individual de
muncă, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, zilieri, etc. de fiecare societate comercială.
(2) În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa pentru
reprezentanţii legali ai acesteia: administratori, asociaţi, precum şi alte persoane cu funcţii de
conducere, pentru perioada cât desfăşoară activitate.
Art.2 -(1)Cuantumul taxei de salubritate-mediu, calculată de persoanele juridice
prevăzute la art.1, pentru anul de referinţă este de 10 lei /lună/angajat si se virează lunar, până
cel târziu la data de 25 inclusiv, pentru luna precedentă.
Art.3 - Fundamentarea taxei de salubritate –mediu.
a) agenţii economici care îşi au sediul, punctul de lucru sau
desfăşoară activităţi economice în municipiul Oneşti

~ 1.510

b) numărul mediu scriptic al persoanelor angajate
din societăţile comerciale care îşi au sediul, punctul
de lucru sau desfăşoară activităţi economice în municipiul Oneşti

~ 8.800

c) taxa lunară estimată de realizat:
nr.angajati 8.800 x 10 lei/pers./luna = 88.000 lei
Suma totală estimată de încasat din taxa de salubritate – mediu pentru anul 2010
12 luni x 70.400 lei/lună = 1.056.000 lei
Art.4 - Suma reţinută de agenţii economici reprezentând taxa de salubritate – mediu,
începând cu data de 01.01.2010, se va vira lunar până cel târziu la data de 25 inclusiv, pentru
luna precedentă.
Art.5 - Neplata taxei de salubritate – mediu la termenul stabilit, atrage după sine,
calcularea şi plata accesorilor precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită
prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si
competarile ulterioare.
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