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CABINET PRIMAR 
Nr. 19232 din 29.12.2022 

 
ANUNȚ 

 
În conformitate cu HCL nr.396/22.12.2022, începând cu data de 

01.01.2023, se instituie TAXA DE SALUBRIZARE pentru utilizatorii 
casnici ai serviciului de salubrizare în Orașul Târgu-Neamț. 

Începând cu aceeași dată se suspendă contractul de salubrizare 
încheiat cu S.C. ROSSAL S.R.L. 

1. Taxa de salubrizare este în cuantum de 16,50 lei/persoană și se 
achită lunar, până pe data de 10 ale lunii următoare: la Direcția 
Venituri și Impozite si Taxe – birourile 6-7 sau prin virament bancar în 
contul: RO 87 TREZ 49321360206 XXXXX, deschis la Trezoreria 
Târgu-Neamț sau utilizând modalitatea de plată online ( ghișeul.ro). 

2. În vederea calculării sumelor de plată, pentru serviciul de salubrizare, 
utilizatorii casnici care sunt proprietari de clădiri cu destinația de 
locuință, de pe teritoriul UAT Târgu-Neamț, au obligația depunerii 
până la data 31 martie 2023, a declarației pentru stabilirea 
cuantumului taxei de salubrizare ( ANEXA 1) 

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

4. Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanțe, 
apartamente sau alte imobile, spații cu destinația de locuință, care nu 
sunt locuite), obligația de a declara, revine proprietarului, taxa fiind 
calculată luându-se în considerare o singură persoană. Declarația 
fiscală se depune pentru fiecare unitate locativă deținută ( ANEXA 1). 

5. Pentru imobilele cu destinația de locuință, deținute de persoane fizice 
sau juridice, prevăzute la alin.4, se vor anexa următoarele documente: 

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

-  facturi la utilități   ( apă-canal, gaze naturale, electricitate) 
pentru luna anterioară 

-  alte documente care justifică nelocuirea/locuirea temporară  
Toate declarațiile se ridică și se depun la Direcția Venituri, 
Impozite și Taxe 


