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        ANEXA nr. 2  
                    la HCL Nr. 36  din  16.02.2018            
 
 

R E G U L A M E N T 
Privind stabilirea [i aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru ora[ul 

Tîrgu Neam] 
 

1. Reglementări generale : 
Art. 1. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, cu completările [i modificările ulterioare, coroborate cu 
prevederile din Legea  nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modificările [i completările 
ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru func]ionarea serviciilor publice locale, create 
în interesul persoanelor fizice [i juridice , stabilind cuantumul taxelor speciale. 
Art. 2. Operatorii serviciilor publice de salubrizare asigură colectarea , transportul [i depozitarea în 
vederea eliminării, a de[eurilor municipale nepericuloase de la to]i utilizatorii acestor servicii, 
persoane fizice [i juridice. 
Art. 3. Conform art. 26 alin. (1) lit. c) :din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare “În func]ie 
de natura activită]ilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât [i în cazul gestiunii delegate, pentru 
asigurarea finan]ării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 
salubrizare prin: taxe speciale, în cazul presta]iilor de care beneficiază individual fără contract”[i art. 
26 alin. (3) “Autorită]ile administra]iei publice locale au obliga]ia să instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin.(1) lit. c), [i să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaluarea 
presta]iei efectuate la utilizatorii fără contract.” 
 
2. Modul de organizare [i func]ionare a serviciului de salubrizare: 
Art. 4.Modul de organizare [i func]ionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin HCL nr. 
199/13.10.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localită]ilor din 
jude]ul Neam] [i prin HCL nr. 287/23.12.2016 privind atribuirea [i încheierea contractului Delegarea 
prin concesiune a gestiunii unor activită]i componente ale serviciului de salubrizare a unită]ilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAM}”, din 
Zona 3, jude]ul Neam], prin care operatorul desemnat este  S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider de 
asociere) cu  S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat).   
Art.5. Veniturile încasate din taxa specială de salubrizare vor fi eviden]iate distinct în contabilitate [i 
vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de către operator înafara unor 
contracte încheiate cu utilizatorii serviciului de salubrizare. 
 
3.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială 

de salubrizare 
Art.6 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxă specială de salubrizare 
sunt: persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora [i persoane juridice care nu au 
încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubrizare, inclusiv 
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persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora [i juridice ale căror contracte au fost 
denun]ate în mod unilateral conform prevederilor legale, de  către operatorul serviciilor publice de 
salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data expirării termenului de plată.  
 
4. Procedura de calcul [i de impunere a taxei 
Art. 7 Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor fizice este de 12,04 
lei/persoană/lună [i cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor juridice este de 688 
lei/tonă/lună. În situa]ia completării Declara]iei de impunere (anexele 2 [i 3 la prezenta HCL) valoarea 
taxei la persoane fizice [i juridice se poate modifica corespunzător. 
Operatorul de salubrizare S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider de asociere) cu  S.C. DIASIL 
SERVICE S.R.L. Suceava (asociat),  are obliga]ia să  transmită Direc]iei venituri, impozite [i taxe 
locale situa]ia actualizată cu persoanele fizice [i juridice ce au contracte încheiate, la fiecare emitere de 
factură către Primăria ora[ului Tîrgu Neam].   
Art. 8 Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
ora[ului Tîrgu Neam] stabile[te taxa specială de salubrizare după cum urmează: pe baza declara]iei de 
impunere (persoane fizice - anexa  nr. 2 la prezenta hotărare, respectiv persoane juridice – anexa 3), 
ori din oficiu în caz de neprezentare  în vederea declarării ori refuz al declarării bazei de impunere pe 
baza situa]iei prezentate de operatorul de salubrizare. În condi]iile prevăzute de legisla]ia în vigoare 
aplicabilă în domeniul taxelor [i impozitelor locale se emite Decizia de impunere pentru persoane 
fizice/persoane fizice autorizate sau asimilate acestora/persoane juridice.  
Art. 9. În cazul persoanelor fizice [i persoanelor juridice ale căror contracte de prestări servicii s-au 
denun]at în mod unilateral de către operatorul de servicii de salubrizare, pentru neachitarea 
contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului 
de plată, operatorul serviciului de salubrizare va proceda la notificarea beneficiarului serviciului, 
urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreze începând cu data de 1 a lunii următoare datei la 
care s-a denun]at contractul de prestări servicii.  
Art. 10. Cuantumul taxei va fi actualizat ori de cîte ori este necesar. Actualizarea se va realiza 
concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru salubrizare făcută potrivit reglementărilor legale 
în vigoare [i vor fi aprobate prin Hotărarea Consiliului Local al ora[ului Tîrgu Neam]. 
Art. 11. Taxa specială în cuantumul stabilit prin art. 7 din prezentul Regulament, se aplică pentru 
fiecare beneficiar [i pentru fiecare lună calendaristică. 
Art. 12. Plata taxei de salubrizare se va face lunar, pînă la data de 10, inclusiv, a lunii  următoare celei 
pentru care se achită, la ghi[eele Direc]iei venituri, impozite [i taxe locale sau prin virament în contul 
RO87TREZ49321360206XXXXX dechis la Trezoreria ora[ului Tîrgu Neam]. 
Pentru neachitarea la termenul se aplică majorări de întîrziere în cuantum de  1% (conform art. 183 din 
Legea nr. 207/2015 – Cod procedură fiscală) din valoarea debitului neachitat în termen, calculate 
pentru fiecare lună sau frac]iune de lună, începînd cu ziua imediat următoare termenului de scaden]ă [i 
pînă la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
Art. 13. (1) Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale din cadrul Primăriei ora[ului Tîrgu Neam], va  
înscrie ca debit în rolul fiscal al persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora 
[i persoanelor juridice care nu se regăsesc în lista cu contracte încheiate cu operatorul de salubrizare, 
începînd cu luna august 2017 [i va lua măsurile prevăzute de lege pentru în[tiin]area acestora. 
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 (2) În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora [i juridice a căror 
contracte au fost denun]ate unilateral de operator, aplicarea taxei începe de la data de 1 a lunii 
următoarei de la care s-a denun]at contractul de prestări servicii [i finalizarea procedurilor de 
comunicare/somare. 
Art. 14. . Motivat de faptul că UAT Tîrgu Neam] are obliga]ia de a achita lunar serviciile prestate către 
operator la persoanele fizice [i juridice care nu au contracte, se impune ca Direc]ia venituri, taxe [i 
impozite locale să prezinte Direc]iei buget, contabilitate, resurse umane [i dezvoltare locală un Raport 
cu persoanele fizice [i juridice care nu au achitat taxa specială timp de 6 luni consecutiv.  
Art. 15. Aplicarea taxei încetează în prima zi a lunii următoare celei din care beneficiarul a încheiat 
contractul de prestări servicii cu operatorul. 
 
5. Procedura de identificare [i stabilire a beneficiarilor taxei speciale de 

salubrizare. 
Art. 16. (1) Denun]area unilaterală a contractelor de salubrizare se face în condi]iile legii. Persoanelor 
fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora [i persoanelor juridice cărora li s-a denun]at 
contractul unilateral, dobândesc de îndată calitatea de beneficiari [i li se aplică prevederile prezentei  
Hotărari a Consiliului Local al ora[ului Tîrgu Neam]. 
(2) Persoanele fizice care sunt proprietari de locuin]e [i care nu locuiesc în acea proprietate o perioadă 
de peste 6 luni/an, depun o declara]ie pe propria răspundere pentru a nu li se impune taxa specială. 
Declara]ia se face pe bază de act de identitate (xerocopie) al proprietarului. 
(3) Dacă beneficiarul este o asocia]ie de proprietari sau locatari, după denun]area unilaterală a 
contractului, operatorul este obligat să propună în scris fiecărui proprietar/chiria[ titular al contractului 
de închiriere în parte, încheierea unui contract individual de prestare a serviciilor de colectare a 
de[eurilor menajere. Devin beneficiari proprietari/chiria[i [i alte categorii de utilizatori care refuză/nu 
încheie contractul individual în condi]iile legii. 
(4) Taxa de salubrizare se datoreaz\ de persoanele juridice care au `n proprietate cl\diri. 
(5) Nu datorează taxă specială de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice (în baza 
declara]iei [i a documentelor justificative): 
- veterani de război, văduve de razboi [i văduve necăsătorite  ale veteranilor de război (a[a cum sunt 
definite de Legea nr.44/1994 cu modificările [i completările ulterioare). 
- persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului–Lege nr.118/1990 [i  la art. 1 din Ordonan]a de Guvern 
nr.105/1999; 
- persoanele încadrate cu handicap grav sau accentuat , persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate, 
precum [i reprezentan]ii legali ai minorilor încadra]i cu handicap grav sau accentuat sau cu  gradul 1 
de invaliditate. 
(5) Persoanele juridice nu datorează taxa specială pentru lunile în care nu au beneficiat de serviciile  
operatorului de salubrizare, pe baza declara]iei de impunere (anexa nr. 3 la prezenta HCL). Operatorul 
serviciului de salubrizare va confirma / infirma cele înscrise în declara]ie de reprezentatul persoanei 
juridice, în urma solicitării efectuate de acesta sau de către Direc]ia Venituri Impozite [i taxe din 
cadrul Primăriei ora[ului Tîrgu Neam]. 
(6) Declara]ia de impunere la persoanele juridice în care este specificată cantitatea de de[euri va fi 
vizată de operatorul de salubrizare, în baza art. 26  alin. (1), pct. c) din Legea nr. 101/2006. 
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(7) Nu datorează taxa de salubrizare persoanele juridice care `ndeplinesc cel pu]in una din urm\toarele 
condi]ii : 
-au `ncheiat un contract cu operatorul de salubrizare ; 
-pentru fiecare loca]ie, unde are `n proprietate cel pu]in o cl\dire, exist\ un contract de salubrizare 
`ncheiat de un ter](persoan\ fizic\/juridic\) cu operatorul ; 
-fac parte din categoria organiza]iilor neguvernamentale [i non profit(asocia]ii, funda]ii..) ; 
-nu au cl\diri `n proprietate ; 

 


