ORAŞUL SĂVENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Anexa nr.13

SANCŢIUNI
aplicate persoanelor fizice şi juridice pentru nerespectarea prevederilor
Codului fiscal-Titlul IX valabile în anul 2014

1.În cazul persoanelor fizice:
1.1 Contraventia prevăzută la alin (2) lit. a) , art.294 din Codul fiscal se sancţionează
cu amendă de 70 lei, iar contravenţiile de la lit. b)-d), cu amenda de 280 lei.
1.2 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 325 lei.
2.În cazul persoanelor juridice :
1.1 Contraventia prevăzută la alin (2) lit. a) , art.294 din Codul fiscal se sancţionează
cu amendă de 280 lei, iar contravenţiile de la lit. b)-d), cu amenda de 1200 lei.
1.2 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1300 lei.
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REGULAMENT
privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare în oraşul
Săveni pentru anul 2014
Art.1.Taxele speciale se stabilesc anual.
Art.2.Cuantumul taxei de salubrizare trebuie să acopere cel putin sumele investite şi
cheltuielile curente de întreţinere si funcţionare a serviciilor.
Art.3.Contestaţiile formulate de către persoanele fizice şi juridice împotriva modului de
stabilire a taxei speciale de salubrizare se soluţionează de compartimentul de specialitate
din cadrul primăriei, iar dispoziţiile emise ca urmare a contestaţilor pot fi atacate la
instanţele judecătoreşti competente.
Art.4.Constatarea, impunerea şi urmărirea încasării taxei se realizează prin
compartimentul de specialitate al Primăriei Oraşului Săveni.
Art.5.Acordul persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru plata taxei speciale se
consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local privind stabilirea taxei
speciale de salubrizare în termen de 15 zile de la afişare.
Art.6. Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale
create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale.
Art.7. Taxa specială de salubrizare se plăteste de :
- persoanele fizice care locuiesc în oraşul Săveni şi localităţile adiacente respectiv
Petricani, Chişcăreni, Bodeasa, Bozieni, Sat-Nou (membri familie, rude, chiriaşi,
flotanţi);
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară
activităţi economice în oraşul Săveni şi localităţile adiacente .
Art.8. Persoanele fizice care deţin mai multe imobile în proprietate vor plăti această taxă
pentru fiecare gospodărie în parte. Pentru imobilele închiriate obligaţia achitării taxei de
salubrizare revine chiriaşului, respectiv altor persoane care locuiesc la acea adresă.
Art.9. Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfăşoară
activităţi economice în mai multe locaţii pe teritoriul oraşului, au obligaţia încheierii unui
contract de prestări servicii de salubrizare cu Primăria Oraşului Săveni pentru fiecare
punct de lucru sau locaţie în care îşi desfăşoară activitatea.
Contractele de prestări servicii de salubrizare se încheie până la data de
31.01.2014.
În cazul neîncheierii contractelor privind taxa de salubrizare sau a refuzului de a
semna aceste contracte, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili
din oficiu, pe baza informaţiilor din dosarul fiscal sau în urma controlului efectuat de
operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care acestea îşi

desfăşoară activitatea, pentru cantitatea de minim 6 mc deşeuri orăşeneşti/punct de
lucru/an.
Art.10. Persoanele juridice care au sediul în locuinţa personală vor achita taxa de
salubrizare după cum urmează:
- dacă nu mai desfăşoară activitate economică – la nivelul stabilit pentru
persoanele fizice;
- dacă desfăşoară activitate economică – la nivelul stabilit prin contractul de
salubrizare sau în cazul neîncheierii contractului la nivelul stabilit din oficiu
pentru persoanele juridice.
Art.11. Taxa de salubrizare se va achita lunar până la sfârşitul fiecărei luni, în cuantumul
stabilit pentru fiecare lună, ultima rată fiind la data de 31.12.2014.
Art.12. Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică
măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13. (1) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice singure sau
întreţinătoare de familii din următoarele categorii:
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de
război ;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de
invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;
(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă automat persoanelor care
sunt înregistrate în evidenţele compartimentului de impozite şi taxe locale cu scutire la
plata impozitelor şi taxelor locale(aceste persoane au depus documente justificative la
dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri),în condiţiile
regulamentului pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2014 a
facilităţilor fiscale din anexa nr.12.
(3)Sunt scutiţi de la plata taxei de salubrizare salariaţii din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Săveni, judeţul Botoşani şi din cadrul serviciilor
publice subordonate Consiliului Local al Oraşului Săveni, în condiţiile regulamentului
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2014 a facilităţilor fiscale din
anexa nr.12.
Art.14. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare: Primăria şi serviciile subordonate
Consiliului Local.
Art.15. Persoanele singure din categoria pensionarilor, întreţinătorilor unici de familii,
precum şi a acelor persoane care nu locuiesc efectiv mai mult de 90 de zile pe an în
locuinţă pot beneficia de o reducere de 50% din cuantumul taxei de salubrizare pe anul
2014.
Taxa specială de salubrizare se va da la scădere pentru gospodăriile persoanelor
fizice care beneficiază de această reducere, în baza unei cereri de scădere însoţită de
declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind situaţia sa familială, după
modelul anexat, iar în cazul gospodăriilor nelocuite însoţită de documente care să ateste
sistarea celorlalte utilităţi( energie electrică, apă etc.).

ORAŞUL SĂVENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str.1 Decembrie nr.1, cod poştal 715300, cod fiscal 3372050
Tel.0231-541070, 541313; fax 0231-541213
e-mail: primaria_saveni@yahoo.com, http://www.primaria saveni.ro
Nr………. din ………………….

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a
........................................................cetatean
................................., nascut la data de ............................., in localitatea
................................., de sex ....................., casatorit/necasatorit, domiciliat in
................................,str. …….............................. nr. ........, bloc ........, scara ........,
etaj ......, apart. ......., sector/judet ......................, posesor al .................., seria
............ nr. …………… .................... eliberat de .............................la data de
...................., cod numeric personal .......................................................,
Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii,
declar pe proprie raspundere urmatoarele:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la .....................................................
pentru ......................... ……………...

Dată astazi……………………………, în faţa reprezentanţilor autorităţii publice locale .

DECLARANT,
(nume, prenume si semnatura)

Anexa 15

Model formular tip – Cerere obţinere autorizaţie de acces

Către,

DOMNUL PRIMAR AL ORAŞULUI SĂVENI

Subsemnatul _____________________________________, reprezentant al
________________ ___________________________________________, cu
sediul / domiciliul în loc____________________ str. ____________________________,
nr._____, tel._______________,/ email______________________
în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Săveni
judeţul Botoşani nr. _________________
din _______________
________, pentru următoarele autovehicule:
1. _____________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada
_________________
2. ________________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada
_________________
3. ________________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada
_________________
Pentru
transport/aprovizionare
cu
mărfuri________________________________( se specifică tipul mărfurilor sau
materialelor).
La prezenta cerere anexez :
a)copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
b) copie a Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale.
c) copie a Autorizaţiei de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt
specializate în desfăşurarea produselor perisabile - pâine, lactate, produse din carne);
d) copie a cărţii/buletinului de identitate în cazul persoanelor fizice care efectuează
transportul cu autovehicule proprietate personală.

Data __________

Numele şi semnătura

Model autorizaţie liber acces

ORAŞUL SĂVENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str.1 Decembrie nr.1, cod poştal 715300, cod fiscal 3372050
Tel.0231-541070, 541313; fax 0231-541213
e-mail: primaria_saveni@yahoo.com, http://www.primaria saveni.ro
Nr_____din _________________

AUTORIZAŢIE LIBER ACCES
Pentru autovehiculul aparţinând:

Cu număr de înmatriculare :

Valabilă pentru zona :

Pentru perioada :

Observaţii/Traseu :

Valabilă doar în original

PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU- RELU

ISAC LENUŢA-NADIA

Secretar Oraşul Săveni

DASCĂLU LUCIAN-DUMITRU

Şef serviciu Poliţie Locală

