
                                                             Anexă la Hotărarea Consiliului Local nr. 53 din 21.12.2017

REGULAMENT
PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.  1.  Prezentul  regulament  s-a întocmit  în conformitate  cu Legea serviciilor

comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicate, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor, Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL II STABILIREA IMPUNERII TAXEI DE SALUBRIZARE
Art.2. Autoritățile  administraţiei  publice  locale  au  obligaţia  de  a  institui  taxe

speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri fără contract de
prestare a serviciului de salubrizare şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul
local, contravaloarea prestaţiei efectuate.

Art. 3.   Relațiile dintre  operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii săi se
desfășoară pe baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife.

Art.  4.  (1)  Utilizatori  ai  serviciului  de  salubrizare  sunt  persoanele  fizice  și
persoanele juridice care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare.

(2)  În  cazul  acestor  activități,  prestarea  se  realizează  pe  baza  unui  contract,
încheiat în nume propriu cu operatorii licențiați pentru prestarea serviciului în comuna
Gradistea, respectiv SC Compania Romprest Service SA.

Art. 5.   Se instituie taxă specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în
cazul  prestațiilor  de  care  aceștia  beneficiază  individual,  fără  contract  încheiat  cu
operatorii serviciului de salubrizare.

Art. 6. (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane
fizice din comuna Grădiștea, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu S.C.
Compania Romprest   Service S.A.  este de  11,72 lei / persoană / lună. 

(2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice
din comuna  Gradistea, care nu au încheiat contract de prestări servicii cu SC Compania
Romprest   Service S.A.. este de 63,03 /mc / lună.

Art.  7. Cuantumul  şi  regimul  taxei  speciale  de  salubrizare  se  stabilesc,  se
ajustează  sau  se  modifică  de  către  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  în  baza
fişelor  de  fundamentare  pe  elemente  de  cheltuieli,  întocmite  de  către  operator  în
conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către
A.N.R.S.C., prin Hotarâre a Consiliului Local.



Art.  8. (1) Persoanele  fizice  sunt  obligate  la  plata  acestei  taxe  în  funcţie  de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa
respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc).

(2) Proprietarul imobilului, care nu are încheiat contract pentru colectare deșeuri
menajere si nemenajere, are obligația depunerii declarației în vederea stabilirii taxei de
salubrizare,  cuprinzând  toate  persoanele  care  locuiesc  la  acea  adresă  (membri  de
familie, rude, chiriași, flotanți).

Art.  9.  Pentru imobilele  -  proprietate  pe care  le  deţine,  locuite  sau nelocuite,
proprietarul este obligat sa îşi completeze declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei
speciale de salubrizare  prevăzută în anexa 1( persoane fizice), respectiv anexa nr. 2
(persoane juridice). 

Art. 10. Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie,
comodat,  sau  în  altă  formă,  altor  persoane fizice/juridice,  obligaţia  declarării  revine
proprietarului. 

Art.  11.  Pentru  imobilele  proprietate  a  persoanelor  juridice  care  sunt  date  în
chirie,  comodat,  sau  în  altă  formă,  altor  persoane fizice/juridice,  obligaţia  declarării
revine proprietarului. 

Art. 12. (1) Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru taxa specială
de salubrizare este de 31.01.2018.

Art.  13.  (1)  Declaraţia  de  impunere  se  completează  şi  se  depune  la
Compartimentul  Impozite şi Taxe din cadrul Primariei comunei Gradistea, însoţită de
Cartea de identitate/ buletinul de identitate al proprietarului, respectiv CUI-ul societății.
 (2)  În  cazul  în  care  intervin  modificări  în  datele  prevăzute  în  declaraţia  de
impunere  iniţială  (domiciliu,  număr  de  persoane,  etc.)  cel  în  drept,  va  depune  o
declaraţie  rectificativă  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data  apariţiei  modificărilor
respective. 

(3) În situația în  care ulterior impunerii, utilizatorii (persoane fizice și juridice)
încheie contracte cu operatorul serviciului de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa
specială  de salubritate,  începând cu data de întâi  a lunii  urmatoare celei în care s-a
încheiat contractul.

(4) Scăderea/ impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 a lunii
următoare depunerii declaraţiei rectificative.

(5) În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de intâi a
lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de
deces în copie conformă cu originalul.

(6) În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de
organele fiscale ale autorităţii  locale pe baza oricăror date şi informaţii  obţinute de
acestea. 

 CAPITOLUL III 

 ATRIBUŢII ALE COMPARTIMENTULUI TAXE ŞI IMPOZITE
Art.  14.  Compartimentul   Taxe  și  Impozite  locale  din  cadrul  Primariei

Comunei Grădiștea, județul Ilfov care gestionează veniturile cu destinaţie specială
stabilite  pentru  serviciile  de  salubritate  precizate  anterior,  are  următoarele
atribuţii:
4.2.a) urmăreşte  depunerea  declaraţiilor  de  la  persoanele  fizice  şi  asigură
înregistrarea acestora;



4.2.b) încasează trimestrial de la persoane fizice şi juridice taxele speciale stabilite
în temeiul Hotărârii Consiliului Local( taxa speciala se datoreaza anual cu termen de
plata trimestrial, pana la data de 15 a primei luni a fiecarui trimestru) ;
4.2.c) ţine evidenţa sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
4.2.d) verifică semestrial sinceritatea dec1araţiilor de impunere întocmite de către
beneficiarii serviciului de salubritate;
4.2.e) întocmeşte evidenţe cu persoanele beneficiare de scutiri   de la  plata taxei
speciale de salubritate(art. 485 din Codul Fiscal).
4.2.f) urmareste indeplinirea formalitatilor  legate  de depunerea în  contul  special
constituit pentru administrarea taxei speciale de salubritate a sumelor încasate în
numerar la casieria Primăriei.
4.2.g) asigură  intocmirea  si  transmiterea  documentelor  de  executare  silita,  in
conformitate  cu  prevederile  din  Codul  de  procedura  fiscala,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;
4.2.h) asigură urmărirea încasării  taxei speciale de salubritate în timpul executării
silite;
i)  operează  în  evidenţele  proprii,  scutirile  şi  reducerile  prevăzute  în  actele
normative/administrative, după caz.

 CAPITOLUL IV   ALTE PREVEDERI   
 

 Art. 15. Taxa specială de salubrizare se poate achita: 
* In numerar, la ghiseul  Biroului Impozite şi Taxe locale din cadrul

Primariei comunei Grădistea  sau prin virament bancar.

Art.  16. Compartimentul   Impozite  şi  Taxe  din  cadrul  Primariei  comunei
Gradistea aplică taxa specială de salubrizare pe baza datelor furnizate de operatorul de
salubritate începând cu data de 1 a lunii următoare primirii situaţiilor de la operator.

 
Art. 17  Plata cu întarziere a taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite,

atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor
de urmărire și executare silită, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V    SANCŢIUNI

Art. 18. Nedepunerea declaratiei de impunere/rectificative precum si depunerea
acestora peste termen, constituie contravenţie si  se sanctionează cu amendă cuprinsă
între 200 lei şi 500 lei.

Art.  19.  Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  se  fac  de  către
persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale .

Art. 20. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul regulament
se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificările şi completările
ulterioare.

 



                                                                                                               Anexa 1 la H.C.L. nr. 53 din 21.12.2017
                  R O M Â N I A                                                                                            
                JUDEŢUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI GRĂDIȘTEA
       Biroul taxe si impozite locale
  Nr. .............din ...............................
                                         

                                                                                         

DECLARAŢIE FISCALĂ

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice

INIŢIALĂ                    

RECTIFICATIVĂ         

        Subsemnatul (a) .......................................................................CNP ...............................................,
BI/CI  seria  ..........  nr.  .........................,  proprietar  (ă)  al  (a)  clădirii  situate  în  comuna  Grădiștea,
sat.................................,  str.  ..........................................................,  nr.  ............,  bl.  .......,  ap.  .........,
declar  pe proprie răspundere că la adresa de mai sus menţionată locuiesc ............... persoane (membrii
familiei, chiriaşii sau alte persoane) şi că am* ..................sau nu am alte clădiri în proprietate.

Declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru .................  persoane,
astfel:

Persoane fizice:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Cuantum lei/persoana/luna Suma
datorata 

Total

Data:  ....................................                                                                                         

 Semnătura:

  ...................

          *pentru fiecare clădire din proprietate se va completa câte o declaraţie



             R O M Â N I A                                                                                     Anexa 2
          JUDEŢUL   ILFOV                                                             la H.C.L. nr. 53 / 21.12.2017
              P R I M A R I A 
     COMUNEI  GRĂDIȘTEA
   Biroul taxe si impozite locale
Nr. ................din .................................
         

DECLARAŢIE FISCALĂ

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul contribuabililor

persoane juridice

 INIŢIALĂ                     

 RECTIFICATIVĂ         

         Subcrisa ................................................................................. CUI......................................

reprezentată  prin  .........................................................................  având  calitatea

de  ..........................................................,  CNP  ..........................................BI/CI  seria  ...........

nr.  .............................,  proprietar  al  clădirii  situate  în  comuna  Grădiștea,

sat  .............................................,  str.  ......................................................  nr.  .................

bl. .........., sc. ........, ap. ........ declar pe propria răspundere că la adresa mai sus menţionată se

generează un volumul de deşeu de ...................  m3 şi că am* ......................  sau nu am alte

clădiri în proprietate.

Data: .................................                                                                                         

                                                                                Semnătura:

                                                                                 ...................

*pentru fiecare clădire din proprietate se va completa câte o declaraţie

                         


	(6) În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de organele fiscale ale autorităţii locale pe baza oricăror date şi informaţii obţinute de acestea.
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