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Procedura privind aplicarea taxei  speciale de salubritate pentru utilizatorii care nu au 

incheiate contracte de prestari servicii cu operatorul de salubritate 

 

 

Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile  locale aprobă taxe speciale 

pentru funcţionarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 

stabilind cuantumul taxelor special anuale şi aprobând procedura de aplicare a taxei speciale de 

salubritate pentru utilizatorii care nu au incheiate contracte de prestari servicii cu operatorul de 

salubritate pentru care se propun taxele respective. 

Potrivit prevederilor art. 26 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubritate prin:  

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe baza de contract de prestare 

a serviciului de salubrizare 

b) comunicarile prevazute la art. 57 alin. (2’1), in maxim 5 zile lucratoare de la primire; 

c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiaza individual fără contract.  

          Taxa speciala se instituie pe raza administrativ teritoriala a comunei Poiana Campina  pentru 

utilizatorii care nu au incheiat contract de salubrizare cu concesionarul serviciului de salubritate.  

Aceasta va fi   datorata de beneficiarii serviciului de salubrizare pentru activitatea de 

colectare , transport si transfer a deseurilor municipale/ menajere, care nu au incheiat contract de 

prestarii servicii de salubrizare valabil, precum si de catre persoanele care nu sunt declarate in 

contractele incheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil. 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici ( persoane fizice ) fara 

contract de salubritate, cat si pentru cei care nu sunt declarati  in contractele incheiate cu  operatorul 

de salubritate, este de 15 lei /persoana/ luna conform Anexei 1 la prezenta hotarare. Din valoarea 

taxei de salubrizare, se va deconta catre operatorul de salubrizare tariful stabilit in fisele de 

fundamentare intocmite de catre acesta . 

Operatorul serviciului efectuează verificări în teren în vederea depistării şi identificării 

persoanelor fizice / juridice beneficiare ale serviciului public de salubrizare şi care nu deţin contract 

de prestări servicii cu operatorul de salubrizare. Totodată operatorul solicita  sprijinul Poliţiei 

Locale Poiana Campina, pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativă şi datele 

de identificare ale acestora în vederea constituirii bazei de date. 

Operatorul serviciului de salubrizare va stabili si va comunica Compartimentului Buget, 

Finante, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei comunei Poiana Campina pana 

in ultima zi lucratoarea fiecarei luni, lista utilizatorilor care beneficiaza de contract de prestari 

servicii de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, in vederea instituirii in sarcina acestora 



a taxei speciale de salubrizare. Lista va contine elemente absolut necesare identificarii persoanelor, 

numarul si numele celor care locuiesc la adresa respectiva. 

Utilizatorii – persoane fizice– care nu au incheiat contracte de salubrizare sunt obligaţi la 

plata taxei speciale in funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul 

locatarilor existenţi la adresa respectivă pe baza completarii unei declaratii pe propria  raspundere  

de proprietar/chirias/membru locuintei respective insotita de acte dpveditoare . La orice modificare    

a numarului declarat al membrilor unitatii locative mentionate, proprietar/chirias/membru se obliga 

ca in primele 5 zile ale lunii urmatoare intervenirii modificarii sa depuna o noua declaratie pe 

propria raspundere. 

Impunerea taxei speciale se face pentru proprietarul/chiriasul imobilului pe baza declaratiei 

pe propria raspundere incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei.  

In situatia in care contribuabilul detine mai multe imobile pe raza comunei Poiana Campina, 

acesta va depune cate o declaratie pe propria raspundere pentru fiecare imobil cu numarul de 

persoane care locuiesc in fiecare dintre acestea.  

Scaderea numarului de persoane declarat se poate face numai pe baza de documente 

justificative anexate declaratiei. 

Taxa se datoreaza de toate persoanele care locuiesc cel putin o luna calendaristica in imobil 

pe raza comunei Poiana Campina, indiferent cu ce titlu (coproprietari, proprietari, chiriasi, flotanti, 

etc.) 

Taxa speciala de salubrizare se poate achita : 

1. In numerar la ghiseul Casieriei comunei Poiana Campina  

2. Ordin de plata la Trezoreria Campina 

Decontarea catre operatorul de salubritate din comuna Poiana Campina, a prestatiilor 

efectuate de catre acesta, pentru utilizatorii care nu au incheiat contract, se realizeaza pe baza notei 

justificative emisa de catre operator care cuprinde : nume, prenume, numarul de persoane care au 

beneficiat de prestarea acestui serviciu. 

In caz de deces sau la aparitia altor situatii ce impun modificarea numarului de persoane pe 

baza documentelor justificative scaderea taxei de salubrizare se efecuteaza cu data de intai a lunii 

urmatoare. 

Scaderea/impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de intai a lunii urmatoare 

depunerii declaratiei pe propria raspundere. 

In cazul nedepunerii declaratiei pe propria raspundere obligatia de plata se va stabili din 

oficiu de catre organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea sau pe 

baza comunicarii autoritatii competente. 

Modelul Declaratiei pe propria raspundere este anexa la prezenta procedura. 

Taxa speciala de salubrizare, se datoreaza trimestrial, dupa cum urmeaza: 

31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie) 

30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie) 

30 septembrie (iulie, august, septembrie) 

31decembrie (octombrie, noiembrie, decembrie) 

Plata taxei speciale de salubrizare se poate face si anticipat pentru tot anul in curs. 

Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de 

intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute de lege. 

 
 
 

Presedinte de sedinta          Contrasemneaza, 

  Ana Nedelcu                   Secretar general al comunei 
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