
                                                                                                    ANEXA  LA HCL NR.9/30.01.2015 

 

REGULAMENT DE INSTITUIRE, COLECTARE SI ADMINISTRARE A TAXEI 

SPECIALE DE SALUBRIZARE 

I. Reglementari generale 

 

Art.1 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 in interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. 

Art.2  In baza HCL nr. 55 din 26.11.2014, COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII 

REGENERABILE PRAHOVA SA in calitate de operator al serviciilor publice de salubritate, 

asigura, in Comuna GURA VITIOAREI colectarea, transportul si depozitarea, in vederea eliminarii, 

a deseurilor nepericuloase de la toti utilizatorii acestor servicii, persoane fizice si persoane juridice. 

Art.3  Potrivit prevederilor art.26 alin.2 din Legea nr.101/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru asigurarea finantarii serviciului de saubrizare, utilizatorii achita contravaloarea 

serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract de prestare a 

seviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract; 

Astfel, persoanele care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate si produc la rabdul lor 

deseuri, similar cu cei care au contractat aceswte servicii, beneficiaza de aceleasi servici ca si cele 

care au incheiat contracte, in sensul ca toate deseurile care emana de la aceste persoane sunt 

colectate si transportate in vederea eliminarii. Prin cele de mai sus se justifica instituirea taxei 

speciale de salubrizare conform metotodologiei de mai jos. 

 

II. Modalitati de stabilire a taxei speciale de salubrizare 

 

Art.4 Pe teritoriul administrativ al Comunei GURA VITIOAREI, pentru asigurarea serviciului de 

salubrizare, se instituie taxa speciala de salubrizare. 

Art.5 Taxa de salubrizare se plateste de: 

- persoanele fizice care au domiciliul sau resedinta in Comuna GURA VITIOAREI si care nu 

au incheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare; 

- persoanele juridice care au sediul, sau punct de lucru, sau care desfasoara activitati 

economice in Comuna GURA VITIOAREI si care nu au incheiat contracte de salubrizare. 

Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative, precum si asociatiile familiale, 

datoreaza taxa de salubrizare in cuantumul stabilit pentru persoanele juridice doar in cazul in 

care activitatea se desfasoara in alta locatie decat domiciliul. 

Art. 6 (1) Persoanele fizice mentionate la art.5 din prezentul regulament, sunt obligate la plata taxei 

de salubrizare in functie de numarul de persoane din fiecare familie sau numarul de persoane care 

locuiesc la o anumita adresa sau gospodarie. 

(2) In vederea identificarii persoanelor, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, fara contracte 

de prestari servicii incheiate, operatorul COMPANIA DE SERVICII PUBLICE SI ENERGII 

REGENERABILE PRAHOVA SA solicita relatii de la Serviciul public de evidenta al persoanelor 

din cadrul Comunei GURA VITIOAREI, in lipsa acestuia de la compartimentele de specialitae din 

cadrul Primeriei Comunei GURA VITIOAREI, pentru a determina numarul de persoane dintr-o 

unitate locativa (de la o adresa administrativa sau gospodarie), respectiv de la Compartimentul de 

impozite si taxe locale al Comunei GURA VITIOAREI in vederea identificarii titularului dreptului 

de proprietate asupra imobilului/gospodariei in cauza. 

(3) Dupa identificarea persoanelor, fizice si juridice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare, 

fara incheierea contractului de prestari servicii, operatorul serviciului COMPANIA DE SERVICII 

PUBLICE SI ENERGII REGENERABILE PRAHOVA SA solicita relatii de la Serviciul public de 



evidenta al persoanelor va proceda la somarea acestora, in vederea incheierii contractului de prestari 

servicii, solicitand aratarea numarului de persoane din cadrul familiei/gospodariei, precum si 

prezentarea la sediul societatii in vederea incheierii contractului de prestari servicii. In cazul in care 

persoanele in cauza nu se prezinta, in termen de maxim 30 de zile de la data somarii, ori refuza 

semnarea contractului, operatorul de servicii va solicita catre Comuna GURA VITIOAREI 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele in cauza. 

Art.7 (1) In termen de 15 zile, de la primirea solicitarii, Comuna GURA VITIOAREI, prin 

Compartimentul contabilitate, impozite si taxe locale, pe baza datelor furnizate de operatorul de 

servicii, va notifica persoanele in cauza cu privire la instituirea, in sarcina acestora a taxei speciale 

de salubrizare, precum si modelul Declaratiei de impunere, intocmita pe proprie raspundere, pe care 

persoanele notificate au obligatia de a o depune in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare. 

(2) In situatia in care, persoanele notificate nu depun Declaratia de impunere in termenul comunicat, 

ori refuza declararea bazei de impozitare, aceasta fa vi intocmita din oficiu, in conditiile stabilite prin 

legislatia in vigoare aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale, cuantumul taxei speciale de 

salubrizare fiind stabilit in baza datelor existente in cadrul institutiei. 

(3) Taxa speciala de salubrizare incepe sa produca efecte juridice si da dreptul Comunei GURA 

VITIOAREI sa procedeze la colectarea acesteia incepand cu data depunerii Declaratiei de impunere 

sau de la data intocmirii din oficiu a acesteia, dupa caz. 

(4) In cazul in care, dupa instituirea taxei speciale de salubrizare, persoanele in cauza opteaza pentru 

incheierea unui contract cu operatorul de salubrizare si in masura achitarii tarifului legal, incepand 

cu prima zi a lunii urmatoare se inceteaza taxa speciala de salubrizare. 

Art.8 Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei de salubrizare pentru sediul sau punctul de lucru 

inregistrat, dupa caz. 

 

III. Regim juridic, termeni si modalitati de plata a taxei speciale de salubrizare, facilitati 

 

Art.9 Constatarea, impunerea şi urmărirea încasării taxei se realizează prin Compartimentul 

financiar contabil, impozite si taxe. 

Art. 10 Taxa specială instituită potrivit legii constituie venit cu destinaţie specială, fiind utilizată în 

scopul pentru care a fost înfiinţată. Sumele aferente taxei de salubrizare rămase neutilizate la 

sfârşitul anului fiscal se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, odată cu închiderea 

exerciţiului bugetar. 

Art. 11 Taxa specială se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care nu au incheiat 

contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare si care beneficiaza de serviciile pentru care 

s-a instituit taxa respectivă. 

Art. 12 (1) Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei 

hotărâri se incasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, iar contul de execuţie al 

acestuia se aprobă de Consiliul local. 

(2) Sumele obţinute se virează în contul operatorului de salubrizare pentru efectuarea serviciilor de 

salubrizare, in baza documentelor justificative privind efectuarea sericiului si in limita tarifului 

practicat de catre acesta pentru persoanele fizice/juridice cu care are incheiate contracte de prestari 

servicii de salubrizare.  

(3) Sumele ramase, dupa achitarea serviciilor de salubrizare efectuate, pot fi folosite, cu acordul 

Consiliului Local, pentru alte activitati de salubrizare sau de protectia a mediului desfasurate pe raza 

Comunei GURA VITIOAREI . 

Art. 13 (1)Taxa de salubrizare se calculează pentru fiecare gospodărie/societate, in lunile ianuarie – 

februarie a anului pentru care se calculează taxa. 

            (2)Persoanele fizice şi juridice vor primi declaraţia de impunere, in care se va specifica 

valoarea taxei de salubrizare datorate, care constituie înştiinţare de plată. Declaraţiile de impunere 



privind taxa de salubrizare pot fi modificate in timpul anului prin transmiterea către beneficiarii de 

serviciile de salubrizare a unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare. 

            (3) Declaraţiile rectificative se comunică beneficiarilor de servicii de salubrizare in termen de 

30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, 

urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze incepând cu luna următoare 

solicitării/constatării faptului. 

          (4) Declaraţiile de impunere si declaraţiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se 

înregistrează obligatoriu la registratura primăriei. 

Art. 14. In lipsa Declaratiei de impunere, taxa de salubrizare se va stabili din oficiu pe baza 

informaţiilor din dosarul fiscal, precum şi in urma verificărilor efectuate in teren la gospodăriile 

beneficiarilor. 

Art. 15 (1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar/trimestrial/pana la 31 martie, respectiv 30 

septembrie, pe baza comunicarii emise in acest sens de Comuna GURA VITIOAREI 

              (2) Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin. (1) a taxei de salubrizare se percep 

majorări de intârziere de 0,1% zi. 

              (3) Taxa de salubrizare plătită in plus se compensează sau se restituie după caz, in termen 

de 3o zile de la data depunerii cererii. 

              (4) Pentru recuperarea sumelor datorate in contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de 

executare silită, conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Art. 16 Persoanele fizice care achită taxa de salubrizare cu anticipaţie, vor beneficia de o bonificaţie 

de 10%. 

Art. 17 Taxa specială de salubrizare se incasează prin casieria compartimentului de impozite şi taxe. 

 

IV Sanctiuni 

 

Art. 19 (1) Refuzul de a incheia contract de prestari servicii de salubrizare cu operatorul de 

salubrizare, sau de a plăti taxa de salubrizare constituie contravenţie si se sanctionează cu amendă de 

la 500 la 1.000 lei. 

             (2) Contravenţiilor prevăzute in prezentul articol li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv 

posibilitatea achitării in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării acestuia a jumătate din 

minimul amenzii. 

             (3) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 

împuternicite de Primarul Comunei GURA VITIOAREI  

Art. 20 Colectarea deseurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului stabilit, 

care va fi comunicat cetăţenilor comunei. 

 

 

 


