
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÂRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea [i aplicarea 

taxei speciale de salubrizare pentru ora[ul Târgu Neam] 
 

Consiliul local al orasului Târgu Neamt 
Av`nd `n vedere : 
Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit\]i publice, cu modific\rile 
[i complet\rile ulterioare — republicat\, ale art. 42 alin.1 lit.c; 
Prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit\]ilor- republicat\, art. 
26, alin.1 lit. c), alin.2, alin.3, [I alin. 4; 
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu complet\rile [I modific\rile ulterioare art. 
484; 
Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [I complet\rile 
ulterioare art. 30; 
Examinând expunerea de motive nr. 456/.11.01.2019 a Primarului ora[ului  Târgu 
Neam]; 
Văzând raportul de specialitate nr.46211.01.2019 al Compartimentului Protec]ia 
Mediului din cadrul Serviciului U.A.T., Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale, 
Direc]ia buget, contabilitate, resurse umane [i dezvoltare local\,  
In temeiul prevederilor art. 10, art. 36 alin. (1) [I alin. (2) lit. d) [I alin. (6) lit. a) 
pct.14 [i ale art. 115 alin. (1) lit. b) din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE:   
 

      Art.1  Se aprob\ « Regulamentul privind stabilirea [i aplicarea taxei speciale de 
salubrizare pentru oraăul T” conform anexei 1, care face parte integrant\ din prezenta 
hotărâre.  

        Art.2  Se aprobâ tabelul  cu indicii de generare a de[eurilor municipale [i 
asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru utilizatorii noncasnici, conform anexei 2, care 
face parte integrant\ din prezenta hotărâre.  
        Art. 3. Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale [i operatorul de salubrizare S.C. 
ROSSAL S.R.L. Roman (lider de asociere) cu  S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. 



Suceava (asociat),  va lua m\surile corespunz\toare pentru ducerea la `ndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri.  
     Art.4 La intrarea `n vigoare a prezentei, se abrog\ HCL nr.36/16.02.2018 
    Art. 5. Secretarul ora[ului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor [i 
persoanelor interesate prin Compartimentul Administra]ie Public\ Local\, Rela]ia cu 
Consiliul Local. 
 
 

  

                               Ini]iator, 
          Primar, 
     Vasilic\ Harpa                               Avizat legalitate, 
                          Secretar ora[, 
                         Consilier Juridic ISABELA SABIN 

 
 
 
AN/AN 
DS.___ 
EX.2 
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     ANEXA  nr. 1   La HCL Nr.           din              2019            

 
 

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

Târgu Neam] 
 

 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 anuale [i  aprobând regulamentul de stabilire a 
modului de organizare [i funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se 
propun taxele respective. 
 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. 
 Potrivit prevederilor  art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare cu modificârile [i completârile ulterioare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului prin: 
( 1) tarife, `n cazul presta]iilor de care beneficiaz\ individual, pe baz\ de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare; 
(2) taxe speciale, `n cazul presta]iilor de care benificiaz\ `ndividual f\r\ 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.” 
Astfel, persoanele care nu sunt `n rela]ii contractuale cu operatorul de salubrizare  
produc la rândul lor de[euri,  similar cu cei care au contractat aceste servicii, 
beneficiaz\ `n mod fraudulos de acelea[i servicii de care beneficiaz\ [i acele personae 
care au `ncheiate contracte pentru aceste servicii, `n sensul c\ [i acele de[euri sunt 
colectate [i transportate de operator. 
 
~n consecin]\, impune instituirea taxei speciale de salubrizare dup\ cum urmeaz\: 

- utilizatorii casnici — 30lei/lun\/persoan\ ; 

- utilizatorii noncasnici — 900lei/ton\/lun\ (conform Anexei indicii de generare 
a de[eurilor municipale [i asimilabile, pe tipuri de activitate)     
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Cuantumul [i regimul tarifelor [i taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se 
ajusteaz\ sau se modific\ de c\tre autorit\]ile adminstra]iei publice locale , prin 
Hot\râre a Consiliului Local. 
Operatorul serviciului de va efectua verific\ri `n teren `n vederea depist\rii [i 
identific\rii utilizatorilor casnici [i utilizatorilor noncasnici ale serviciului public de 
salubrizare [i care nu de]in contract de prest\ri pentru servicii de salubrizare. 
Totodat\, operatorul va solicita sprijinul SPCLEP Târgu Neam] [i Asocia]iilor de 
proprietari pentru a determina num\rul de persoane dintr-o unitate locativ\ [i datele de 
identificare ale acestora, `n vederea constituirii bazei de date [i sprijinul Oficiului 
Registrului Comer]ului de pe lâng\ Tribunalul Neam] a persoanelor fizice autorizate 
prin libera ini]iativ\ [i a persoanelor juridice care au pe raza administrativ teritorial\ a 
ora[ului Tg. Neam] sedii sociale/puncte de lucru, `n vederea constituirii bazei de date. 
Dup\ stabilirea [i identificarea utilizatorilor casnici [i utilizatorilor noncasnici 
beneficiare ale serviciului public de salubrizare [i care nu au `ncheiat contractul de 
prest\ri servicii, operatorul serviciului de salubrizare va proceda la somarea acestora `n 
vederea `ncheierii contractului de prest\ri servicii. ~n cazul `n care persoanele somate nu 
se prezint\ `n termen de maximum 10 zile de la data som\rii `n vederea semn\rii 
contractului ori refuz\ semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubrizare va 
`ntocmi/stabili [i comunica autorit\]ii administrativ teritoriale a ora[ului Tg. Neam], 
pânâ `n ultima zi lucr\toare a fiec\rei luni, lista utilizatorilor identifica]i f\r\ contract de 
prest\ri servicii sau a c\ror contracte au fost reziliate `n vederea instituirii, `n sarcina 
acestora, a taxei speciale de salubrizare. 
Lista va con]ine elemente minime de  identificare ale utilizatorilor casnici [i noncasnici. 
~n cazul `n care beneficiarii serviciului public de salubrizare utilizatori casnici [i 
utilizatori noncasnici perfecteaz\ contracte de prest\ri servicii cu operatorul serviciului 
ulterior stabilirii obliga]iilor de plat\ a taxei speciale de salubrizare, ace[tia nu mai 
datoreaz\ tax\ special\ de salubrizare `ncepând cu data de 1 a lunii urm\toare celei `n 
care s-a `ncheiat contractul, `n baza `n[tiin]\rii `n acest sens a Direc]iei venituri, taxe [i 
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului ora[ului Târgu Neam]. 
To]i de]in\torii de cl\diri `n proprietate sau `n folosit\ de pe  raza administrativ 
teritorial\ a ora[ului Târgu Neam], utilizatori casnici [i utilizatori noncasnici au 
obliga]ia de a `ncheia contract de prest\ri servicii de salubrizare cu operatorul  pentru 
cel pu]in o persoan\ sau pentru cel pu]in o cantitate minim\ de de[eu ce poate fi 
generat\, func]ie de activitate.  
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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. 
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 Târgu 
Neam] sau prin virament în contul RO87TREZ49321360206XXXXX dechis la 
Trezoreria ora[ului Târgu Neam]. 
Neplata taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite atrage dup\ sine calculul [i 
plata major\rilor de `ntârziere, precum [i aplicarea m\surilor de urm\rire [i executare 
silit\ prev\zute de Legea 207/2015 privind Codul de procedur\ fiscal\. 
Destina]ia taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de c\tre 
operatorul economic (`n baza documentelor justificative). 
 Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa special\ se va realiza de c\tre Direc]ia 
buget, contabilitate, resurse umane [i dezvoltare locală, `n baza contractului `ncheiat cu 
operatorul de salubrizare.  
 



TABEL CUPRINZÂND CANTITĂŢILE DE DEŞEURI COLECTATE DE LA AGENŢII ECONOMICI 

ÎN FUNCŢIE DE SUPRAFAŢA LOCULUI DE ACTIVITATE (to/ lună) 

     SUPRAFAŢA ÎN  MP.     

 ACTIVITATE < 10 
mp. 

10 – 20 mp. 20 – 50 mp. 50 – 100 mp. 100 – 200 mp. 200 – 300 mp. 300 – 400mp. 
400 – 500 

mp. 
> 500 mp 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Alimentaţie publică, cu deservire          

 Restaurant şi Braserie 0,3 0,55 0.8 1,1 1,35 1,6 1,75 2,1 2,5 

 Bar, Bistro, Pensiune. 0,3 0,3 0,45 0,55 0,7 0.8 0,9 1,1 1,25 

 Cofetărie, Pizzerie. 0,3 0,35 0,55 0,55 0.8 0,9 1,1 1,25 1,35 

 Bufet, Chioşc. 0,2 0,3 0,3 0,55 0,7 0.8 0,9 1,1 1,25 

2 Magazin mixt 0,3 0,35 0,45 0,55 0,7 0.8 1,1 1,6 1,6 

 Alimentare 0,3 0,45 0,65 0,65 1,1 1,25 1,4 1,6 1,75 

 Brutărie 0,2 0,2 0,3 0,45 0,55 0,65 0.8 0,9 1,1 

 Panificaţie, Gogoşerie 0,2 0,2 0,3 0,45 0,55 0,65 0.8 0,9 1,1 

3 
Consignaţie, Casă de amanet, 

Anticariat, Acvaristică, Închiriat 
casete, Tutungerie, Mag apă 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,45 0,45 0,55 0,65 0.8 

4 Florărie,daruri (fără coronae) 0,45 0,55 0,65 0,9 1,25 1,35 1,6 1,7 1,75 

5 Agroalimentare 0,3 0,45 0,55 0,65 0.8 1,1 1,35 1,6 1,75 

6 Aprozar 0,7 1,1 1,6 1,6 2,1 2,65 2,8 3 3,15 

7 Magazin carne şi mezeluri 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,55 0.8 0,95 1,1 

8 Carmangerie 0,3 0,55 0,9 1,15 1,4 1,7 1,85 2,1 2,3 

9 Spaţii de depozitare 0,3 0,45 0,55 0.8 0,9 1,1 1,35 1,4 1,6 

10 
Depozit sau magazin en-gros, 
depozit materiale construcţii, 

magazine fitosanitare. 
0,3 0,3 0,3 0,45 0,45 0,55 0,55 0.8 1,1 

11 
Depozit materiale, cutii, piese 

instalaţii, gaz apă etc. 
0,3 0,3 0,45 0,45 0,65 0,8 0,8 0,9 0,9 

12 Depozit piese de schimb auto 0,2 0,2 0,3 0,3 0,45 0,55 0,55 0,8 1,1 

13 Croitorie, Ţesătorie, Marochinărie. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,45 0,35 0,55 0,55 0,65 

14 Paste făinoase, laborator cofetărie 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,55 0,8 1,1 

15 Tâmplărie 0,3 0,3 0,45 0,45 0,65 0.8 0,9 1,1 1,35 

16 
Plafar, Fabrică muştar, oţet, săpun, 

ambalaje seminţe, com 
parafarmaceutice. 

0,3 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,65 0,8 1,1 



17 Tipografie. 0,3 0,35 0,35 0,55 0,65 0.8 0,9 1,1 1,15 

18 Confecţii metalice şi turnătorie. 0,2 0,2 0,3 0,35 0,55 0,65 0.8 0,9. 1,1 

19 Atelier de tocilărie. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,55 0.8 0,9 1,35 

20 Mase plastic, cablu. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,55 0,65 

21 Articole de sticlă, geamuri. 0,3 0,35 0,55 0,55 0.8 0,9 1,1 1,2 1,35 

22 

Sedii birouri, atelier de proiectare, 
galerii de artă, jocuri electronice, 

foto, telefonie mobilă, servicii 
informaţii. 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,55 0,65 0.8 1,1 

23 Librărie 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,55 0,65 

24 
Coafură, cosmetice, manichiură, 

pedichiură. 
0,2 0,3 0,35 0,35 0,55 0,65 0.8 0,9 1,1 

25 Salon de întreţinere. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,55 0,8 

26 Spălătorie, curăţătorie 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,55 0,8 

27 Garaj, parc auto. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1,1 

28 
Reparaţii uz casnic, mecanic, 

electric, radio-Tv. 
0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,55 0,65 0,8 

29 Reparaţii îmcălţăminte. 0,2 0,35 0,45 0,55 0.8 0,9 1,1 1,25 1,35 

30 Vulcanizare, vopsitorie auto. 0,2 0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,65 0.8 

31 
Atelier mecanic electric împletit 

sârmă. 
0,2 

 
0,2 0,3 0,3 0,35 0,35 0,55 0,65 0.8 

32 
Magazin electrice cu piese auto, 

magazin nealimentar, textile, 
produse chimice, încălţăminte. 

0,2 

 
 

0,2 
0,3 0,35 0,55 0,55 0,65 0.8 0,9 

33 Atelier reclame şi imprimării 0,2 0,2 0,2 0,3 0,35 0,55 0.8 0,9 1,1 

34 
Magazin de mobilă + depozit, salon 

de prezentare. 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0.8 0.8 0,9 

35 
Cabinet medical, stomatologie, 

laborator dentar. 
0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,65 0,8 0,8 0,9 

36 
Farmacie, laborator, optică, 
ambalare scutece, asociaţie 

crescătorilor de albine 
0,2 0,2 0,3 0,35 0,45 0,55 0,65 0,65 0,8 

37 

Activitate la domiciliu, fotograf, 
agenţii matrimoniale, contabilitate, 

proiectare, juridic, sedii S.R.L, 
fundaţii cultural. 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,55 0,55 0,65 0,65 

 








