
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  NICOLAE BALCESCU 

Comuna Nicolae Balcescu,sat  Rotarasti judetul Valcea 

  
                                                     PROIECT 
 

HOTÃRÂREA  NR. 
 
 

Privind : instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor 
efectuate in beneficiul intregii comunitati locale si aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de 
salubrizare. 

 
 

Consiliul local al comunei Nicolae Balcescu, Judetul Valcea, intrunit in 
sedinta ordinara din data de ..........2020, la care participa un numar de .... 
consilieri; 

Vazand ca prin HCL nr. 39/15.06.2020  a fost ales presedinte de sedinta  
d-nul consilier Ungureanu Lucian; 
      Luând în dezbatere referatul de aprobare, proiectul de hotarare initiat de 
primarul localitatii, raportul de specialitate al Compartimentului 
contabilitate/achizitii publice inregistrat sub nr. ___/________, prin care se 
propune instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor efectuate 
in beneficiul intregii comunitati locale; 
   In baza fisei de fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmita de 
catre operatorul economic ...............   ; 
     Tinand cont ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica ;  
   Avand in vedere Raportul de avizare al comisiilor reunite prin care se 
propune admitere proiectului de hotarare,  inregistrat cu nr  
_______/___________; 
   Vazand Raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat 
sub nr ______/________ intocmit de secretarul general; 
    In conformitate cu prevederile art 484 din Legea nr.  227/2015 privind Codul 
fiscal, modificat si completat, art 30 din legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, modificat si completat, art. 26 alin. 1) lit. b) din Legea 101/2006 
privind serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, modificata si 
completata, art 8 alin 3 lit j si art 9 alin 2 lit d din Legea nr 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, modificata si completata, 
art. 3 si art. 7 din Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor, art. 129 alin.) 4 lit. c) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
   In baza art. 139, alin. 1) si art. 196 alin 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de ____ voturi   “pentru”, adoptă următorul 
 



PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
       Art.1  Se aproba instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul 
prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale, astfel : 

• 5 lei persoana/luna, pentru persoane fizice, TVA inclus; 
• 30 lei/luna, pentru persoane juridice, TVA inclus; 

      Art.2  Se aproba Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei 
speciale de salubrizare, conform anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta. 
     Art.3  Incasarea texei special de salubrizare se va face prin 
compartimentul buget-finante, contabilitate, impozite si taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Balcescu. 

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul localitatii 
prin compartimentele de specialitate si se comunica : 

- primarului localitatii ;  
- Institutiei Prefectului judetul Valcea ; 
Prezenta hotarare se va  publica pe site-ul instituției, precum și în 

monitorul oficial local. 
 
 
 
             INITIATOR,                                        AVIZEAZA PT. LEGALITATE,                                            
      PRIMAR, C-TIN OPREA                                    Secretar general                                              
                    Popa-Patrascu Valerica-Elena 
 
 

 

                                            Nicolae Balcescu, judetul Valcea ............2020 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr.1 la 

Proiectul de hotarare privind   instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul 
prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale si aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare 

 

REGULAMENTUL  DE  STABILIRE  SI  APLICARE  A TAXEI SPECIALE  
DE SALUBRIZARE DE PE RAZA COMUNEI NICOLAE  BALCESCU 

 
 

I. DEFINIŢII 
Art.1 În cuprinsul prezentului regulament termenii și noţiunile de mai jos au 
următoarele înţelesuri:  

- Beneficiar – persoană fizică, ce locuiește/deţine în proprietate o clădire 
rezidenţială, pe teritoriul comunei Nicolae Balcescu; 
- Imobil – clădirea sau partea de clădire pe care proprietarul, chiriașul sau 
utilizatorul cu orice titlu o deține/foloseşte; 
- Operator – persoană juridică ce are în concesiune serviciul de colectare 
și transport a deşeurilor pe teritoriul comunei Nicolae Balcescu;  
- Taxa specială de salubrizare – taxă instituită de Consiliul Local pentru 
persoanele fizice si juridice care beneficiază de servicii de salubrizare; 

 
II. REGLEMENTARI  LEGALE 

Art. 2 Conform prevederilor:  
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale, consiliile locale aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac 
venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele care 
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
respective; 
- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale 
create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta 
taxe speciale; 
-  art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 101/2006 
privind serviciul de salubrizare a localităţilor, pentru asigurarea finanţării 
serviciului de salubrizare. 

 
III. BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

PENTRU CARE SE INSTITUIE TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE 
 

 Art. 3 Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către 
utilizatorii casnici care locuiesc într-un imobil şi au calitatea de proprietar sau 



chiriaş al imobilului/apartamentului, proprietate a unei persoane fizice sau 
juridice. 

 
IV. PROCEDURA  DE  IDENTIFICARE  A   PLĂTITORILOR  DE TAXĂ  

SPECIALĂ  DE  SALUBRIZARE 
 
Art. 4  

(1) În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii 
serviciului au obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere în vederea 
stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice– model 
Anexa A1.1. 

(2) La declaraţie, proprietarul va anexa următoarele documente:  
- copie după actul de identitate al proprietarului/titularului contractului de 
închiriere/comodat;  
- copie după contractul de închiriere avizat de organul fiscal teritorial, în cazul 
chiriașilor/copie după contractul de comodat întocmit conform legii, prin care 
se dovedeşte calitatea de utilizator al imobilului; 
- orice document considerat relevant în vederea stabilirii taxei speciale de 
salubrizare.  

 (3) În cazul beneficiarilor care nu depun declaraţia de impunere 
prevăzută în prezentul regulament, suma datorată ca taxă specială de 
salubrizare va fi stabilită din oficiu de către Compartimentul buget-finante; 
contabilitate; impozite si taxe, pe baza estimării unui număr de 4 persoane 
pentru fiecare imobil. În acest, caz decizia de impunere va fi transmisă 
beneficiarilor prin poștă, cu confirmare de primire.  

 
V. PROCEDURA  DE  STABILIRE  SI  IMPUNERE  A TAXEI 

SPECIALE  DE  SALUBRIZARE 

Art. 5  
(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor fizice, 

va fi:  

  5 lei/persoană/lună, (TVA inclus) respectiv 5 lei/persoană/lună, înmulţit 

cu numărul de persoane care domiciliază, folosesc imobilul, conform 

declaraţiilor de impunere depuse; 

  5 lei/persoană/lună, (TVA inclus) respectiv 5 lei/persoană/lună, înmulţit 

cu un număr de 4 persoane (din oficiu), pentru persoanele fizice care 

nu au depus declaraţiile de impunere. 

  30 lei/persoana juridica/luna (TVA inclus). 

     Declarația se depune de către proprietar/chiriaş pentru fiecare unitate 
locativă. Taxa specială de salubrizare se stabileşte în sarcina proprietarului, în 
situația în care acesta este utilizatorul imobilului sau în sarcina titularului 



contractului de închiriere/comodat, în cazul în care utilizatorul este altă 
persoană decât proprietarul.  
 În cazul imobilelor proprietatea statului sau a unitӑţii administrativ-
teritoriale obligaţia de a declara şi de a plăti taxa stabilită, revine chiriaşului 
imobilului – persoană fizică. 
 Taxa specială se calculează pentru fiecare persoană care locuieşte într-
un imobil. Titular şi plătitor al taxei speciale este proprietarul imobilului sau 
chiriașul, în cazul imobilelor închiriate. Numărul persoanelor pentru care se 
calculează taxa specială este cel cuprins în Declaraţia de impunere depusă de 
proprietar/utilizator, respectiv numărul de 4 persoane stabilit din oficiu, pentru 
utilizatorii casnici care nu au depus declaraţiile de impunere. 
 Stabilirea taxei speciale pe fiecare contribuabil se face de către 
compartimentul buget-finante; contabilitate; impozite si taxe, prin emiterea unei 
decizii de impunere, conform anexei A1.2: 

a. pe baza Declaraţiei de impunere privind taxa specială de salubrizare 

pentru persoane fizice/juridice, depusă de proprietar la Primăria comunei 

Nicolae Balcescu – Compartiment financiar, contabilitate, buget, 

impozite şi taxe ; 

b. din oficiu, de către compartimentul buget-finante; contabilitate; impozite 

si taxe, pentru beneficiarii care nu depun declaraţia.  

(2) Pe baza declaraţiilor depuse de proprietari/chiriaşi Compartiment 

financiar, contabilitate, buget, impozite şi taxe operează în evidenţa pe 

plătitor, taxa specială de salubrizare pe numele titularului dreptului de 

proprietate/titularului contractului de închiriere.  

c.  (3) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţii se va face de către 

compartimentul buget-finante; contabilitate; impozite si taxe, în baza 

procedurilor de verificare de la nivelul compartimentului. 

 
VI. MODIFICAREA ŞI SISTAREA TAXEI DE SALUBRIZARE DATORATĂ 

 
 Art. 6  

(1) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în decizia de 
impunere iniţială, respectiv în declaraţia de impunere depusă, cel în drept, va 
depune o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la data apariției 
modificărilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare 
să se efectueze începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii 
declarației rectificative. La declarație se vor anexa orice documente 
justificative, care atestă situația respectivă. 



(2) În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra 
imobilului, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei 
revine moştenitorului/ moştenitorilor de drept. 

În cazul în care în imobil nu locuieşte nicio persoană, proprietarul va 
depune declaraţie, caz în care taxa de salubrizare se va sista începând cu 
data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei. 

 VII. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE  
 
 Art. 7  
 (1) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare celei pentru care se datorează, urmând ca începând cu ziua 
următoare acesteia să se calculeze majorări de întârziere de 1% la suma 
restantă pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, conform prevederilor art. 
183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare. Plata taxei speciale se poate face astfel:  

- în numerar, la casieria Primariei; 

- prin virament bancar, prin Trezoreria Râmnicu Vâlcea, beneficiar 

Comuna Nicolae Balcescu, CUI 2540627 în contul: 

RO26TREZ67121360206XXXXX; 

- prin mandat poştal, beneficiar comuna Nicolae Balcescu, CUI 2540627, 

în contul: RO26TREZ67121360206XXXXX. 

 (2) În cazul modificării procentului de majorări de întârziere prin 
prevederi legale, se va modifica procentul de majorări prevăzut la alin. (1). 
 (3) Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de 
salubrizare, se va face de către compartimentul buget-finante; contabilitate; 
impozite si taxe, conform reglementările legale în vigoare aplicabile impozitelor 
şi taxelor locale - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
 Art. 8  

(1) Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive 
dintr-un an calendaristic şi probează acest fapt cu documente justificative de 
tip viză de flotant, contracte de muncă în străinătate sau alte documente 
justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată. 

(2) În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului, taxa de salubrizare va fi 
sistată începând cu data de întâi a lunii următoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de 
plată se face pe bază de cerere însoţită de documente justificative. 
 
 Art. 9  
     Sumele colectate din taxa speciala de salubrizare vor fi evidentiate distinct 
in contabilitate si vor putea fi folosite numai pentru achitarea facturile emise de 



operatorul de salubritate, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente, care 
asigură întreţinerea şi funcţionarea acestor servicii.  
 
 VIII. DISPOZIŢII FINALE  
 
 Art. 10  

(1) compartimentul buget-finante; contabilitate; impozite si taxe va 

întocmi şi va păstra într-un dosar deschis pentru fiecare contribuabil toate 

documentele justificative care au stat la baza identificării, stabilirii, luării în 

evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de salubrizare. Documentele sunt 

necesare pentru:  

- justificarea modului de stabilire a taxei; 

- în soluţionarea contestaţiilor; 

- în cadrul procedurii de executare silită.  

(2) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local, conform prevederilor legale. 

(3) Prezentul regulament se modifică în funcție de actele normative care 

se adoptă ulterior și care au incidență asupra acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     ANEXA A1.1 

 
DECLARAȚIE 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

         Subsemnatul     (pentru PF) /     împuternicit (pentru PJ) 
……………………, legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie.....… nr. …………….., CNP 
………………………..……, judeţ ......................... loc. ............................ .cod 
poştal ............. sector ....., str. ................................. nr. ....., bloc .... scara ... 
etaj ... ap .... tel. .......................... fax ......................., e-mail 
….................………     

    Contribuabilul (PJ)/Persoana fizică 
autorizată..........….....................……………………Codul de  identificare 
fiscală ....................., judeţ .................. loc. ................................. cod poştal 
................ sector ....., str. ............................................... nr. ....., bloc .... 
scara ... etaj ... ap . tel. ............................ fax ........................, e-mail 
……………............., înregistrat la registrul comerţului ..................... la nr. 
..................... ., cont IBAN ………………………………….., deschis la 
………………………. în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare 
declar următoarele: 

 

Adresa 
proprietate 

Numar 
persoane  

(pentru 
persoane 

fizice) 

Taxa 
specială 
lei/lună 

Taxa 
specială de 
salubrizare 

datorata 

Termen de 
plată 

0 1 2 3 4 

     

     

     

 

       Anexez la prezenta declarație copii ale documentelor justificative, după 
cum urmează: 
1…………………………………………………………..   
2…………………………………………………………. 
3………………………………………………………….. 
      Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea 
necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte şi complete. 



      Declarația reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale 
înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. 
      În cazul în care intervin modificări privind situația contribuabilului de natură să 
ducă la modificarea taxei, mă oblig să depun o nouă declarație care să reflecte 
realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective. 

 
Data.................................... 
  (data întocmirii declarației) 

Subsemnatul, 

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

(numele, prenumele și semnătura) 

Semnătură reprezentant legal și ștampilă în cazul persoanelor 
juridice 

 

 

                                                                                                                               
ANEXA A1.2 

DECIZIE 
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

      Numele și prenumele/Denumirea …..........................................…, CNP 
/CUI………….….……, 
domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ judeţ ................................. 
municipiul/oras/comuna ............................. .cod poştal ................... 
satul/sectorul .........................., str. ................................ nr. ....., bloc .... scara 
... etaj ... ap .... tel. ....................... fax ......................, e-mail 
….............................……………….….. . 
   În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Nicolae 
Balcescu, nr......./2020, privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul 
prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale si aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare, se 
stabilesc următoarele obligații de plată privind taxa specială de salubrizare:  

 

Adresa 
proprietate 

Numar 
persoane  

(pentru 
persoane 

fizice) 

Taxa 
specială 
lei/lună 

Taxa 
specială 

de 
salubrizar

e 

datorata 

Termen 
de plată 

0 1 2 3 4 

     

     



 

     Pentru  neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, 
contribuabilii datorează organului fiscal local, începând cu ziua următoare 
scadenței, accesorii în cuantum de 0,01% pe lună sau fracție de lună de 
întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanțe fiscale de plată în 
sarcina contribuabilului. 
     Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 
     Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care 
se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local 
emitent. 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul buget-finante; contabilitate; impozite si taxe 
(prenume,  nume şi ştampilă) 
___________________________ 
 
Întocmit azi data .........................., 
 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 
Prenume şi nume _______________________ 
CNP _______________________ 
B.I./A.I./C.I. serie _____ nr. _________.                                   
Semnătură contribuabil  ______________________  

 Data ___/___/_______ sau  
Nr. şi data confirmării de primire:  
___________________________________ 

 


