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        ANEX|  
             La HCL Nr.          Din 03.08.2017            
 
 

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

T`rgu Neam] 
 

1. Reglement\ri generale : 
Art. 1. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, cu complet\rile [i modific\rile ulterioare, coroborate cu 
prevederile din Legea  nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, cu modific\rile [I complet\rile 
ulterioare, Consiliile locale aprob\ taxe speciale pentru func]ionarea serviciilor publice locale, create 
`n interesul persoanelor fizice [i juridice , stabilind cuantumul taxelor speciale. 
Art. 2. Operatorii serviciilor publice de salubrizare asigur\ colectarea , transportul [i depozitarea `n 
vederea elimin\rii, a de[eurilor municipale nepericuloase de la to]i utilizatorii acestor servicii, 
personae fizice [i juridice. 
Art. 3. Conform art. 26 alin. (1) lit. c) :din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare “~n func]ie 
de natura activit\]ilor prestate, atât `n cazul gestiunii directe, cât [i `n cazul gestiunii delegate, pentru 
asigurarea finan]\rii serviciului de salubrizare, utilizatorii achit\ contravaloarea serviciului de 
salubrizare prin: taxe speciale, `n cazul presta]iilor de care beneficiaz\ individual f\r\ contract” 
[i art. 26 alin. (3) “Autorit\]ile administra]iei publice locale au obliga]ia s\ instituie taxe speciale, 
conform prevederilor alin.(1) lit. c), [i s\ deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaluarea presta]iei efectuate la utilizatorii f\r\ contract.” 
 
2. Modul de organizare [i func]ionare a serviciului de salubrizare: 
Art. 4.Modul de organizare [I func]ionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin HCL nr. 
199/13.10.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localit\]ilor din 
jude]ul Neam] [i prin HCL nr. 287/23.12.2016 privind atribuirea [i `ncheierea contractului Delegarea 
prin concesiune a gestiunii unor activit\]I componente ale serviciului de salubrizare a unit\]ilor 
administrativ-teritoriale membre ale Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ “ECONEAM}”, din 
Zona 3, jude]ul Neam], prin care operatorul desemnat este  S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider de 
asociere) cu  S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat).   
Art.5. Veniturile `ncasate din taxa special\ de salubrizare vor fi eviden]iate distinct `n contabilitate [i 
vor putea fi folosite numai pentru plata servciilor de salubrizare prestate de c\tre operator `nafara unor 
contracte `ncheiate cu utilizatorii serviciului de salubrizare 
 
3.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa special\ 

de salubrizare 
Art.6 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie tax\ special\ de salubrizare 
sunt: persoanele fizice, personae fizice autorizate sau asimilate acestora [i personae juridice care nu au 
`ncheiat contract de prest\ri servicii cu operatorul serviciilor publice de salubrizare, inclusiv 
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persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora [i juridice ale c\ror contracte au fost 
denun]ate `n mod unilateral conform prevederilor legale, de  c\tre operatorul de serviciilor publice de 
salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate `n termen de 30 de zile calendaristice 
de la data expir\rii termenului de plat\.  
 
4. Procedura de calcul [i de impunere a taxei 
Art. 7 Cuantumul taxei speciale de salubrizare, `n cazul `n cazul persoanelor fizice este de 12,04 
lei/persoan\/lun\ f\r\ TVA [i cuantumul taxei speciale de salubrizare, `n cazul persoanelor juridice 
este de 688 lei/ton\/lun\ f\r\ TVA. 
Operatorul de salubrizare S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider de asociere) cu  S.C. DIASIL 
SERVICE S.R.L. Suceava (asociat),  are obliga]ia s\ identifice [i s\ someze persoanele fizice [i 
persoanele juridice `n vederea semn\rii contractului de prest\ri servicii. Dac\ ace[tia refuz\ semnarea 
contractului, operatorul va comunica Direc]iei venituri, texe [i impozite locale lista cu persoanele 
fizice [i persoanele juridice care nu au perfectat contracte nici `n urma som\rii, `n vederea aplic\rii 
pentru ace[tia a taxei speciale de salubrizare. 
Art. 8 Direc]ia venituri, taxe [i impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
ora[ului T`rgu Neam] stabile[te taxa special\ de salubrizare pe baza unei declara]ii de impunere 
(persoane fizice-  anexa  nr. 2 la prezenta hot\rare, respectiv persoane juridice – anexa 3), ori din 
oficiu `n caz de neprezentare  `n vederea declar\rii,  nici `n urma  soma]iei comunicat\ `n acest sens, 
ori refuz al declar\rii bazei de impunere `n condi]iile stabilite prin legisla]ia `n vigoare aplicabil\ `n 
domeniul taxelor [i impozitelor locale, emite Decizie de impunere pentru persoane fizice/persoane 
fizice autorizate sau asimilate acestora/persoane juridice. 
Art. 9. ~n cazul persoanelor fizice [i persoanelor juridice ale c\ror contracte de prest\ri servicii s-au 
denun]at `n mod unilateral de c\tre operatorul de servicii de salubrizare, pentru neachitarea 
contravalorii serviciilor prestate `n termen de 30 de zile calendaristice de la data expir\rii termenului 
de plat\, operatorul/prestatorul serviciului de salubrizare va proceda la notificarea beneficiarului 
serviciului, urmând ca taxa special\ de salubrizare s\ se datoreze `ncepând cu data de 1 a lunii 
urm\toare datei la care s-a denun]at contractul de prest\ri servicii. Impunerea taxei speciale se face 
pentru beneficiarul persoan\ juridic\ [i persoan\ fizic\ autorizat\ sau asimilat\ acesteia, care 
func]ioneaz\ `n spa]iu.  
Art. 10. Cuantumul taxei va fi actualizat ori de c`te ori este necesar. Actualizarea se va realiza 
concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru salubrizare f\cut\ potrivit reglement\rilor legale 
`n vigoare [i vor fi aprobate prin Hot\rarea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam]. 
Art. 11. Taxa special\ `n cuantumul stabilit prin art. 7 din prezentul Regulament, se aplic\ pentru 
fiecare beneficiar [i pentru fiecare lun\ calendaristic\. 
Art. 12. Plata taxei de salubrizare se va face lunar, p`n\ la data de 10, inclusiv, a lunii  urm\toare celei 
pentru care se achit\, la ghi[eile Direc]iei venituri, impozite [i taxe locale sau prin virament `n contul 
RO87TREZ49321360206XXXXX dechis la Trezoreria ora[ului T`rgu Neam]. 
Pentru neachitarea la termenul de scaden]\ de c\tre utilizator a taxei, se datoreaz\ dup\ acest termen 
major\ri de `nt`rziere. Nivelul major\rii de `nt`rziere este de 1% (prev\zut de art. 183 din Legea nr. 
207/2015 – Con procedur\ fiscal\) din cuantumul debitului neachitat `n termen, calculat\ pentru 
fiecare lun\ sau frac]iune de lun\, `ncep`nd cu ziua imediat urm\toare termenului de scaden]\ [i p`n\ la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
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Art. 13. (1) Aplicarea taxei `ncepe de la data de 1 a lunii urm\toare identific\rii beneficiarului [i 
finaliz\rii procedurilor de comunicare/somare precizate la art. 7. 
(2) ~n cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora [i juridice a c\ror 
contracte au fost denun]ate unilateral de operator, aplicarea taxei `ncepe de la data de 1 a lunii 
urm\toarei date la care s-a denun]at contractul de prest\ri servicii [i finalizarea procedurilor de 
comunicare/somare. 
Art. 14. Aplicarea taxei `nceteaz\ `n prima zi a lunii urm\toare datei `n care beneficiarul a prezentat 
organului de specialitate contractul de prest\ri servicii `ncheiat cu operatorul, sau `n cazul `ncet\rii 
calit\]ii de proprietar. 
 
5. Procedura de identificare [i stabilire a beneficiarilor taxei speciale de 

salubrizare. 
Art. 15.  P`n\ pe data de 10 a fiec\rei luni, operatorul de salubrizare S.C. ROSSAL S.R.L. Roman 
(lider de asociere) cu  S.C. DIASIL SERVICE S.R.L. Suceava (asociat),  va comunica `n scris 
Direc]iei venituri, taxe [i impozite locale urm\toarele date: 
- situa]ia cu beneficiarii de serviciu care nu au contract de salubrizare care au fost notifica]i [i au 
refuzat s\ `ncheie contractul de salubrizare dup\ expirarea termenului de 10 zile de la primirea sau 
afi[area notific\rii. La situa]ie vor fi anexate notific\rile [i documentele justificative din care rezult\ 
refuzul expres sau tacit al utilizatorului serviciului [i Borderoul cu sumele datorate. 
-   situa]ia cu beneficiarii de serviciu la care s-a denun]at unilateral contractul. La situa]ie vor fi 
anexate copii dup\ contractele denun]ate unilateral de c\tre operator [i dup\ documentele justificative 
`ntocmite de operator `n procedura denun]\rii unilaterale a contractului. 
Art. 16.(1) Denun]area unilateral\ a contractelor de salubrizare se face `n condi]iile legii. Persoanelor 
fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora [i persoanelor juridice c\rora li s-a denun]at 
contractul unilateral, dob`ndesc de`ndat\ calitatea de beneficiari [i li se aplic\ prevederile prezentei  
Hot\rari a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam]. 
(2) Dac\ beneficiarul este o asocia]ie de proprietari sau locatari, dup\ denun]area unilateral\ a 
contractului, operatorul este obigat s\ propun\ `n scris fiec\rui proprietar/chiria[ titular al contractului 
de `nchiriere `n parte, `ncheierea unui contract individual de prestare a serviciilor de colectare a 
de[eurilor menajere. Devin beneficiari proprietari/chiria[i [i alte categorii de utilizatori care refuz\/nu 
`ncheie contractul individual `n condi]iile legii. 
 

 


