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    ANEXA   la  HCL  nr. ______ din___________ 2022          

   

 

 

R E G U L A M E N T 

de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii 

serviciului de salubrizare, pentru anul 2023, în orașul Târgu-Neamț 
 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 
        Metodologia de calcul, instituire și administrare a taxei  pentru prestarea serviciului de salubrizare 
are la bază următorul cadru legal: 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
 
- Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

 

- Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările 
ulteriare, republicată, 

 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- Ordonanța de urgență nr.133 din 29 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare 
a localităților nr. 101/2006, 

- Ordinul președintelui A.N.R.S.C. cu nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, 

- Legea 249/2015 privindmodalitatea de gestionare a ambalajelorși a deșeurilor de ambalaje cu 
modificările și completările ulterioare (cu modificările prevăzute în OUG 74/2018), 

- OUG nr.196/2005 actualizată, privind Fondulpentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare 
(cu modificările prevăzute în OUG 74/2018), 

- Ordinul nr. 2413/2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor 
nr.578/2006 pentru aprobarea  Metodoligiei de calcul al contribuțiilorși taxelor datorate la Fondul de 
mediu, 

- Legea nr.211/2011 a deșeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare (cu modificările prevăzute în 
OUG 74/2018).   
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- Prevederile HCL nr.164/2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 
localităților din Județul Neamț: 

 

 

Capitolul II 

Modalități de stabilire a taxei de salubrizare 

II.1. Condiții generale 

Art.1 

  Pe teritoriul administrativ al orașului Târgu-Neamț se instituie taxă de salubrizare pentru susținerea , 
din veniturile realizate prin aplicarea ei și prin utilizarea integrală a acestora , a următoarelor activități 
ale serviciului de salubrizare: 

a) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale provenind  de la utilizatorii 
casnici și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 
fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 
electronice, baterii și acumulatori, 

b)  Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, 

c) Operarea/administrarea stației de transfer Tărgu-Neamț pentru deșeurile municipale și deșeurile 
similare, 

d) Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Târgu-Neamț, 

e) Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, 

Art. 2 

(1)  Taxa  de salubrizare se datorează de către utilizatorii casnici și noncasnici, beneficiari ai 
serviciului public de salubrizare, pentru toate activitățile de salubrizare menționate la Articolul 1, și 
care au în proprietate clădiri situate pe raza orașului  Tărgu-Neamț, respectiv: 

a) utilizatori casnici- persoane fizice sau juridice ce dețin în proprietate imobile cu destinațția de 
locuință, 

b)utilizatori noncasnici- persoane juridice/agenți economici care nu au contract de prestări servicii 
cu operatorul de salubrizare. 

(2) Prin excepție de la alin. (1) , în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale, taxa de salubrizare se datorează de concesionari sau titularii 
dreptului de administrare, ori folosință, după caz. 

(3) Valoarea taxei de salubrizare se stabilește anual de către UAT Târgu-Neamț și se aprobă prin 
hotărâre a Consiliului Local Târgu-Neamț. 
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(4) Urmărirea și încasarea taxei de salubrizare, datorate de către utilizatorii casnici și noncasnici se 
face de către Direcția venituri, taxe și impozite locale. 

(5) Taxa de salubrizare datorată se achită direct la casieria UAT Târgu-Neamț, prin 
virament bancar în contul RO87TREZ49321360206XXXXX deschis la Trezoreria Târgu-. 
Neamt sau utilizănd modalitatea de plată  online (ghiseul .ro). 

 

II.2. Declarațiile fiscale 

Art. 3 

(1) În vederea calculării sumelor de plată pentru serviciul de salubrizare, utilizatorii casnici care sunt 
proprietari de clădiri cu destinație de locuință, de pe teritoriul administrativ al  orașului Tărgu-Neamț, 
au obligația depunerii declarației pentru stabilirea coantumului taxei de salubrizare (Anexa 1). 
Declarația se depune pentru fiecare unitate  locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este 
închiriată altor persoane fizice. 

(2) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, 
obligația de a declara și a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. În acest caz se va 
depune Declarația fiscală (Anexa 2) pentru fiecare imobil deținut. 

(3) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, ce sunt utilizate pentru desfășurarea 
de profesii liberare (cabinete de avocatură, birouri de expertixă, birouri notariale, birourile executorilor 
judecătorești, cabinete medicale, etc.) , obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine 
proprietarului imobilului. Persoanele ce desfășoară profesii liberare sunt asimilați utilizatorilor casnici, 
datorând taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice în funcție de numărul de 
membri sau angajați ce desfășoară profesia respectivă. În acest caz se va depune  Declarația fiscală 
(Anexa 1). 

(4) Agenții economici care nu desfășoară activitate economică la sediul social, demonstrat cu 
Certificat constatator  emis în baza Legii 359/2004, au obligația de a declara și achita taxa de 
salubrizare ca proprietar al imobilului. 

(5) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite 
temporar, “spații cu destinația de locuință, care nu sunt locuite”, etc.), obligația de a declara revine 
proprietarului, taxa fiind calculată luăndu-se în considerare o singură persoană. Declarația fiscală se 
depune pentru fiecare unitate locativă deținută (Anexa 1). Taxa pentru o singură persoană se va datora 
începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declarației și se va actualiza la șase luni. În caz 
contrar se va impune cuantumul taxei de salubrizare pentru 2 persoane, începând cu luna următoare 
datei până la care este necesară actualizarea. 

(6) Pentru imobilele cu destinație de locuință deținute de persoane fizice sau juridice (prevăzute la 
alin. 5), pentru  care se solicită taxa pentru o singură persoană se vor anexa în mod obligatoriu 
documente justificative, cum ar fi: 

 - adeverință de la Asociația de proprietari din care să rezulte nelocuirea /locuirea temporară a 
imobilului, 



 4

- facturile de utilități (ex. energie electrică, gaze naturale, apă-canal, etc.) pentru luna  anterioară, 

- alte documente care justifică nelocuirea/locuirea temporară a imobilului. 

(6) Declarațiile pentru stabilirea coantumului taxei de salubrizare se depun la  Direcția venituri, taxe 
și impozite locale. 

(7) Ca urmare a depunerii declarației, beneficiarii serviciului, conform art.2, vor primi decizia de 
impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. 

(8) Cuantumul taxei de salubrizare poate fi modificat, la cerere, pe parcursul anului, prin depunerea 
unor declarații rectificative. 

(9) Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei modificări 
a datelor declarației inițiale, urmănd ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maximum 30 
zile calendaristice de la data depunerii declarației rectificative. 

Art. 4   

(1) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, obligația de 
plată va fi stabilită   din oficiu pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează: 

- conform numărului de persoane care locuiesc la respectiva adresă, conform informațiilor deținute, 

- pe baza estimării unui număr de 2 persoane, în situațiile în care nu se cunoaște numărul exact de 
persoane care locuiesc la o anumită adresă. 

(2) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face în baza deciziilor de impunere emise în condițiile 
Codului de Procedură Fiscală. 

(3) Pentru anul 2023 declarația fiscală se depune până la data de 01 martie  2023, dată după care taxa 
de salubrizare se va impune din oficiu de către  Direcția venituri, taxe și impozite locale. 

(4) Asociațiile de proprietari vor comunica la începutul fiecărui an, biroului de specialitate din cadrul 
UAT Târgu-Neamț, numărul persoanelor  avute în evidență în fondul locativ. 

 

II.3. Cuantumul a taxei de salubrizare 

Art. 5 

(1) Taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici se exprimă în lei/persoană/lună. 

(2) Nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2023 este de 16,50 lei/persoană/lună. 

(3) Nivelul taxei de salubrizare penalizatoare pentru agenții economici/persoane juridice fără 

contract cu operatorul de salubrizare, este de 250 lei/lună. 
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Art.6 

(1) Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor provenite de la utilizatorii casnici și non-
casnici, generate de activități de amenajare și/sau reabilitare interioară a spațiilor aflate în proprietatea 
lor, se va realiza în baza unui contract încheiat direct între operatorul de salubrizare și generatorii de 
deșeuri. 

    Colectarea deșeurilor de la evenimente speciale, a deșeurilor depozitate pe terenuri private, etc. se 
va realiza pe baza unui contract încheiat între generatorul de deșeuri și operatorul de salubritate.   

      Pentru aceste activități  se va plăti  tariful prestat de către operatorul de salubritate. 

(2) Tarifele de colectare vor fi cele prestate de operatorul de salubrizare  care includ colectarea, 
transportul, depozitarea și taxa de economie circulară.  După identificarea 
producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de 
administrația publică locală, cât și sancțiunile contravenționale. 

   Art.7  

(1) Taxa de salubrizare, se actualizează/modifică și se aprobă până la 31 decembrie a anului în 
curs, pentru anul următor.   

(2) Este posibilă actualizarea/modificarea și atunci când circumstanțele o impun. Actualizarea 
și modificarea se realizează cu aplicarea prevederilor legale în vigoare, în condițiile stabilite de 
Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a 
tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea de  deșeurilor și a taxelor de salubrizare și cu 
considerarea tuturor clauzelor prevăzute în contractele de delegare atribuite, privind modificarea 
tarifelor de operare. 

 

Capitolul III 

Termene și modalități de plată a taxei de salubrizare 

Art.8  

(1) Taxa de salubrizare pentru utilizatorii casnici se plătește anual, în două rate egale, până la 
31 martie pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv și până la data de 30 septembrie ale anului, 
respectiv pentru lunile iulie-decembrie. 

(2) Pentru plata cu anticipație a taxei de salubrizare datorată pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%. 
 
(3)  Cu titlu de excepție, utilizatorii casnici care au dobândit/finalizat imobile după data 
depunerii declarației  prevăzută la art. 3 alin. (1) din Regulament, au obligația depunerii declarației 
în termen de 30 de zile de la data dobândirii/finalizării și datorează taxa de salubrizare începănd cu 
data de întâi a lunii care urmează lunii în care au dobândit/finalizat imobilul. 
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(4) Taxa se calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs și se 
achită  până la primul termen de plată conform alin. (1). Utilizatorii casnici care au dobăndit/finalizat 
imobile în lunile septembrie, octombrie și noiembrie, taxa de salubrizare o vor achita până la data de 
15 decembrie. 

(5) Neplata taxei  la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine  calculul 
și plata majorărilor de întârziere în conformitate cu legislația fiscală incidentă. 

(6) Taxa de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în 
conformitate cu legislația fiscală incidentă. 

(7) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă de salubrizare, se aplică măsurile  de 
urmărire și executare silită în conformitate cu legislația fiscală în materie. 

 

Art.9           

În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului, radiere a societății, taxa de salubrizare va fi sistată sau 
valoarea ei va fi modificată, începând cu data de întăi a lunii următoare celei în care a intervenit 
modificarea. 

Capitolul IV 

Facilități privind taxa de salubrizare 

Art. 10 

      Nu se datorează taxa de salubrizare, pentru clădirea folosită ca domiciliul, aflată în proprietatea sau 
coproprietatea următoarelor categorii de persoane fizice: 

- Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, 

- Persoanele prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

- Persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate. 

- Persoanele care au dobândit titlul de  “Cetățean de onoare al orașului Târgu-Neamț”. 
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Anexa nr. 1 la Regulament 
 
 

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 
privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pentru clădiri 

rezidențiale 
(clădiri folosite ca locuință) 

 
 
Subsemnatul (a) _______________________________, CNP 
______________________,  
 
sau  
 
SC/instituția ____________________________, CUI/CIF 
_________________________,  
 
în calitate de proprietar/moștenitor al clădirii rezidențiale (de locuit) situate 

în Târgu-Neamț str. ______________________________, nr. ____, bloc 

____, scara ___, etaj ___, ap ___, declar pe proprie răspundere că în clădirea 

menționată locuiesc un numar de ____ persoane (locatari stabili, chiriași, 

flotanți), după cum urmează:  

 
                  Numele și prenumele                Cod numeric personal  
1. ____________________________ ________________________  

2. ____________________________ ________________________  

3. ____________________________ ________________________  

4. ____________________________ ________________________  

5. ____________________________ ________________________  

 
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, 

declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.  
 
Data _______________                                        Semnătura 
_____________________  
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Telefon ________________________     E-mail 
_________________________ 
 
 
 
 
Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul document vor fi 
prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția 
prelucrării datelor cu caracter personal. 
 

 

 

Anexa nr. 2 la Regulament 
 
 

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 
privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pentru clădiri 

nerezidențiale 
(clădiri folosite cu altă destinație decât aceea de locuință) 

 
 
Subsemnatul (a) _______________________________, CNP 
______________________,  
 
sau  
 
SC/instituția ____________________________, CUI/CIF 
_________________________,  
 
în calitate de proprietar al clădirii nerezidențiale (folosită cu altă destinație 

decât accea de locuință) situată în Târgu-Neamț str. 

__________________________, nr. ____, bloc ____, scara ___, etaj ___, ap 

___, declar pe proprie răspundere că în clădirea menționată își desfășoară 

activitatea următorii agenți economici:  

 
                             Denumirea                        CUI/CIF  
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1. ____________________________ ________________________  

2. ____________________________ ________________________  

3. ____________________________ ________________________  

4. ____________________________ ________________________  

5. ____________________________ ________________________  

 
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, 

declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.  
 
Data _______________                                        Semnătura 
_____________________  
 
Telefon ________________________     E-mail 
_________________________ 
 
 
 
 
Am luat la cunoștință că informațiile din prezentul document vor fi 
prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția 
prelucrării datelor cu caracter personal. 

 


