
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL  COMUNEI SUDIȚI

P R O I E C T      D E    H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a  taxei speciale  de salubrizare şi stabilirea cuantumului

acesteia în comuna SUDIȚI
  

 Primarul comunei Sudiți, judetul Ialomita,
Având în vedere: 
Adresa nr. 54/20.01.2015 a SC Adi Ecoo 2009 Țăndărei,
Adresa nr. 305738/3.03.2015 a ANRSC ,
În conformitate cu :

- Titlul  IX, art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 30 din Legea  nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 
- Titlul IX, pct. 195-196 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.26 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art. 6 şi art. 90 din  Ordonanta de urgentă  nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
-  Prevederile  Ordonantei  Guvernului   nr.2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor,  cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

In temeiul art.44-48 din OG nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 
Consiliilor locale, emite prezentul 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Î R E

Art.1  .- Se aprobă Regulamentului de instituire şi administrare a  taxei speciale  de salubrizare, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2  .- Se stabileste cuantumul taxei de salubrizare in cazul persoanelor fizice la 3,60 lei lei/persoană/lună, fără
TVA. 

Art.3 - (1)Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice  şi pentru persoanele juridice se face pe  baza
declaratiei de impunere a acestora, conform  anexei nr.2 şi anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 

(2)In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice sau juridice, obligatia
de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu şi se vor emite decizii de impunere,  conform anexei
nr. 4 şi respectiv anexei nr. 5 , care se vor transmite contribuabililor. 

Art.4 -Anexele nr. 1-5  fac parte integrantă din prezentul proiect de  hotărâre. 

 Art.5- Prezentul proiect de   hotărîre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe 
site-ul „primariasuditi.ro”, se comunică de indată consilierilor pentru a formula și depune 
amendamente,compartimentului de specialitate  din cadrul Primăriei pentru intocmirea raportului ,comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local pentru avizare ,după care va fi inscris pe ordinea de zi in vederea analizei si 
aprobării de către Consiliul local. 

Inițiator,
Primarul comunei,ȘINCAN VASILE

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Sudiți,
Data  30.03.2015
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JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SUDIȚI

Anexa nr. 1 la HCL nr.____ /2015

REGULAMENT
 de instituire şi  administrare a  taxei speciale  de salubrizare

I. Reglementări generale
Art.1  Conform prevederilor  Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările şi completările  ulterioare şi  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru functonarea unor servicii publice locale create 
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale  pot adopta taxe speciale. 
   In baza prevederilor  din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, 
pentru 
asigurarea finantării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 
salubrizare prin tarife(în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui 
contract) sau prin taxe speciale. 

Art. 2  Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită  potrivit 
prevederilor prezentei hotărâri se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului 
local, iar contul de executie al acesteia se aprobă de Consiliul local.  
Sumele obtinute se virează în contul operatorului de salubrizare pentru efectuarea serviciilor 
de salubrizare .

II. Modalităti de stabilire a taxei  speciale de salubrizare (conditii şi termene de 
depunere a taxei speciale de salubrizare) 

Art.3  Pe teritoriul administrativ al comunei Sudiți,  pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.

Art.4  Taxa specială de salubrizare se plăteşte de : 
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinta în comuna şi care nu au încheiat contracte 
de salubrizare cu operatorul de salubrizare; 
 - persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară activităti 
economice  în Comuna Sudiți,  şi care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de
salubrizare. 

Art.5  (1)Persoanele fizice mentionate la art. 4 din prezentul regulament sunt obligate
la plata taxei de salubrizare în functie de numărul de persoane din fiecare familie  sau numărul
persoanelor care locuiesc la o  anumită adresă. 
(2)In vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuintei are obligatia depunerii 
declaratiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. In 
declaratie se vor mentiona toate  persoanele care locuiesc la acea adresă(membrii familiei, 
rude, chiriaşi, etc.).

Art.6  (1)Persoanele juridice mentionate la art. 4  din prezentul regulament  sunt 
obligate  la  plata taxei, conform declaratiilor depuse. 
 Art.7  (1)Declaratiile   privind  taxa de salubrizare se depun  în luna ianuarie a anului 
pentru care se calculează taxa. 
(2)Prin exceptie, pentru anul 2015, declaratiile privind  taxa de salubrizare  se depun până la
data de _________.2015 iar impunerea se va face proportional cu perioada rămasă din anul
2015. Urmare depunerii declaratiei, în termen de 30 de zile, persoanele fizice şi juridice vor
primi copia declaratiei depuse, în care se  va specifica valoarea taxei de salubrizare datorate,
care constituie înştiitare de plată. 



(3)Declaratiile privind  taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului prin depunerea 
unei declaratii rectificative privind taxa specială de salubrizare, conform modelelor prezentate
în anexa nr.2 şi anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 
(4)Declaratiile  rectificative  se  depun în termen  de  30 de zile  de la  data  aparitiei  oricărei
modificări a elementelor declaratiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei
de salubrizare să se  efectueze începând cu luna următoare depunerii declaratiei. 
(5)Declaratiile de impunere şi declaraiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se
depun la registratura primăriei. 
(6)In cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare, se
va depune de către persoana fizică sau persoana juridică o declaratie rectificativă la care se va
ataşa contractul de salubrizare, urmând ca din luna următoare aceasta să nu mai datoreze taxa
specială de salubrizare.
 Art.8   (1)  In  cazul  nedepunerii  declaratiei  privind  taxa  de  salubrizare  de  către
persoanele  fizice,  obligatia  de  plată  privind  taxa  specială  de  salubrizare  se  va  stabili  din
oficiu, pe baza informatiilor din dosarul fiscal, din  Registrul agricol, etc. 
 (2) In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele juridice,
obligatia  de   plată  privind  taxa  specială  de  salubrizare  se  va  stabili  din  oficiu,  în  urma
controlului efectuat de operatorul de  salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locatia în care
acestea îşi desfăşoară activitatea. 
 (3)Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice şi juridice se
vor emite decizii de impunere pentru stabilirea  taxei speciale de salubrizare, conform anexei
nr.4 şi respectiv anexei nr.5 şi  se vor transmite contribuabililor. 
 (4)Pentru identificarea cazurilor în care se va stabili taxa specială de salubrizare din oficiu, la
cerere, operatorul de salubrizare va pune la dispozitia functionarilor Serviciului Impozite şi
taxe din cadrul primăriei, lista cu contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate cu
persoanele fizice şi juridice. 

III.Termene şi modalităti de plată a taxei speciale de salubrizare 
Art.9.(1) Taxa specială de salubrizare se  plăteşte lunar. 

         (2)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, 
în termen de 30  de zile de la data depunerii cererii. 
           (3)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.10 -Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria serviciului impozite şi 
taxe din cadrul  Primăriei. 

IV. Sanctiuni 
Art.11 - (1)Depunerea declaratiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaratiei 

sau a declaratiei rectificative  constituie contraventie şi se sanctionează cu amendă de la 25 – 
2500 lei. 
(2)Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele 
împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale Primăriei. 

V. Dispozitii finale  
Art.12.Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform 

graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetătenilor comunei.  
Art.13.-Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31 

decembrie a anului în curs pentru  anul următor. 

VICEPRIMAR,CRĂCIUN SILVIU-MIHAIL
Semnătura___________________
L.S.


