Agenția pentru Protecția Mediului Constanța (A.P.M. Constanța)
încasează sume provenite din tarife pentru lucrările și serviciile prestate la
solicitarea persoanelor fizice și juridice, pe baza Nomenclatorului lucrărilor și
serviciilor prestate în regim de tarifare, precum și cuantumului tarifelor
stabilite prin Ordinul MMDD nr. 1.108 din 5 iulie 2007, cu modificările și
completările ulterioare.
Sumele încasate se varsă integral la bugetul de stat. (art. 23, din OUG
165/2005, cu modificările și completările ulterioare)
Conform legii, primirea documentațiilor este condiționată de
efectuarea dovezii plății sumelor aferente tarifului stabilit fiecărei prestații
(solicitări).
Plata tarifelor se poate efectua:
- în numerar/cu card prin POS, la casieria A.P.M. Constanța, aflată la
sediul agenției din str. Unirii Nr. 23, conform procedurii interne, sau
- prin ordin de plată/mandat poștal, în contul A.P.M. Constanța, CUI
1863832, nr. RO03TREZ2315032XXX005043, deschis la Trezoreria
Municipiului Constanta.
În cazul plăților în contul de trezorerie, pentru identificarea
obiectului plății efectuate (emitere aviz, acord, autorizație/autorizație
integrată de mediu, aprobare transport deșeuri periculoase, analize de
laborator, etc.) și a bazei legale pentru încasarea sumei în cuantumul
respectiv, este necesar ca, înaintea efectuării plății, să se solicite, prin orice
formă, biroului de Relații cu publicul sau serviciilor Avize, Acorduri
Autorizații/Calitatea Factorilor de Mediu/Monitorizare și Laboratoare, după
caz, întocmirea Notei de calcul care cuprinde toate datele necesare. Pe
documentul de plată se va înscrie obligatoriu numărul/data Notei de calcul
și obiectivul. In acest mod se evită situațiile de plăți eronate sau necuvenite.
(plăți pentru care nu există obligația legală de plată, sau documentul
justificativ și /sau cuantum eronat al tarifului)
Lipsa acestor informații pe documentul de plată poate duce la
imposibilitatea identificării prestației pentru care s-a plătit suma respectivă, în
acest caz agenția fiind obligată, conform legii, să restituie plătitorului suma
plătită, ca sumă încasată necuvenit.
Documentațiile primite pentru care nu se poate identifica plata
prealabilă se resping înainte de analizarea acestora.
Restituirea unor sume încasate și virate conform legii la bugetul de stat,
care ulterior se constată a fi necuvenite, se face în conformitate cu OMFP 187/
22.01.2018, prin Biroul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane.

