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REGULAMENT 
privind  taxa speciala de salubrizare  

  datorată de către utilizatori, în cazul prestatiilor de care aceştia beneficiază individual, fără 
contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare 

 
 

I. REGLEMENTARI  LEGALE 

 Conform prevederilor  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale, consiliile 

locale aproba taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local  si se incaseaza numai de 

la persoanele fizice  si juridice  care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au 

instituit taxele respective. 

In baza Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicata, cu 

completarile si modificarile ulterioare si Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – 

cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, pentru asigurarea finantarii serviciului de 

salubrizare, utilizatorii achita  contravaloarea serviciului de salubrizare  prin tarife, in cazul in care 

are incheiat contract cu operatorul de servicii sau  prin taxa speciala in cazul in care nu are incheiat 

contract cu prestatorul de serviciu. 

 

II. DISPOZITII GENERALE  

Art. 1  Relatiile dintre operatorii serviciului de salubrizare si utilizatorii săi se desfăsoară pe 
baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife.  

Art. 2 (1)Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice şi persoanele juridice 

care beneficiază de activităti specifice serviciului de salubrizare;   
           (2) În cazul acestor activităti prestarea se realizează pe baza unui contract, încheiat în 

nume propriu cu operatorul licentiat pentru prestarea serviciului în orasul Calimanesti .  

Art. 3  Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt: 
1. persoanele fizice generatoare de deseuri in cladirea de domiciliu sau in alta cladire atunci 

cand aceasta este diferita de cea de la adresa de domiciliu ;   
2. persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităti economice, potrivit prevederilor OUG 

44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 
ulterioare;   

3. persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură, 
notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultantă fiscală, de contabil 
autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare 
judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, 
geodeziei si cartografiei sau alte profesii asemănătoare desfăsurate în mod autonom, în 
conditiile legii;   

4. persoane juridice, cum sunt: regiile autonome, societătile si companiile nationale, 
societatiile bancare si orice alte societăti comerciale, cooperativele mestesugăresti, 
cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizatiile politice, sindicale, 
profesionale, patronale si cooperatiste, institutiile publice, unitătile si institutiile de 
învătământ de stat, confesional sau particular, unitătile sanitare, asociatiile, fundatiile, 
federatiile, cultele religioase, sau orice alte entităti.   

5. persoanele fizice sau juridice care au calitatea de locatar (chiriaş/utilizator),     comodatar; 
6. persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, concesiune,         închiriere 



imobile aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ teritoriale. 

Art. 4  (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1 se instituie taxa specială de salubrizare 

datorată de către utilizatori, în cazul prestatiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract 

încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare licentiat in aria de operare a orasului Calimanesti .   
(2) Taxa specială se datorează lunar  de persoanele  fizice sau juridice ,asa cum au fost ele 

definite la Art. 3 , care are în proprietate clădirea / spatiul.   
(3) În situatia în care proprietarul clădirii prezintă contractul de închirire, înregistrat la 

organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,/leasing 
financiar/comodat/concesiune/folosintă/administrare, taxa specială de salubrizare se datorează de 
către locatar/comodatar/persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, 
concesiune, închiriere imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a 
unitătilor administrativ teritoriale.    

(4) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori în functie de numărul de 
persoane din fiecare familie sau de numărul de persoane care locuiesc la o anumită adresă, în cazul 
utilizatorilor prevăzuti la Art. 3 pct.1.   

(5) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori, în functie de cantitatea de 
deşeuri lunar, în cazul utilizatorilor prevăzuti la Art. 3 pct. 2-6.  

 

III. PROCEDURA DE IDENTIFICARE A  PLATITORILOR DE TAXA SPECIALA DE 

SALUBRIZARE 

Art.5 Primaria orasului Calimanesti prin ULMSP , impreuna cu operatorul serviciului de 

salubrizare licentiat in aria de operare a orasului Calimanesti au obligatia sa tina evidenta tuturor 

utilizatorilor cu si fara contracte de prestari servicii de salubrizare din orasul Calimanesti  .  

Art. 6 Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia sa  identifice  persoanele fizice, 

persoanele fizice autorizate si cele  asimilate acestora sau persoanele juridice fara contract , cu 

sprijinul Politiei Locale a orasului Calimanesti , a reprezentantilor Primariei orasului Calimanesti, 

in conditiile legii. 

Art. 7(1) Dupa identificarea utilizatorilor , operatorul  transmite o Notificare catre 

utilizatorii care beneficiaza de prestatia serviciului de salubrizare fara contract , pentru incheierea 

unui contract  de ridicare a deseurilor in termen . 

(2) Notificarea va fi expediata  de catre operator, prin posta cu confirmare de primire sau va 

fi predata titularului de catre reprezentantul operatorului sub semnatura de primire.  

(3)În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se realizează 

potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.  

 
(4)Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) nu este opozabilă 

utilizatorului si nu produce niciun efect juridic.   
   (5)Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel putin:   
a) data, ora si locul la care utilizatorul are obliga ia să se prezinte să încheie contractul de 

prestare a serviciului de salubrizare;   
b) baza legală a solicitării;   
c) scopul solicitării – încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;   
d) documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;   
e) dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se 

întemeiază notificarea, precum şi consecintele;   
f) numele şi semnătura olografă a persoanelor împuternicite ale operatorului, precum şi 

ştampila emitentului.   
(6) Neprezentarea utilizatorului în termenul stabilit în Notificare pentru încheierea 

contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorul serviciului ori refuzul utilizatorului de 
a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licentiat în aria de delegare a 
orasului Calimanesti constituie contraventie şi se sanctionează cu amendă,  potrivit prevederilor 



art.30 si art.31 din Legea  serviciului de salubrizare a localitătilor, nr. 101/2006, republicată.   
(7) În situatia prevăzută la alin. (6) operatorul transmite Politiei Locale a orasului 

Calimanesti si UMLSP din cadrul Primariei , lista persoanelor , in vederea constatarii  
contraventiei si aplicarii sanctiunilor  prevăzute de Legea nr. 101/2006, republicata .   

(8) Operatorul transmite la Primaria orasului Calimanesti  –ULMSP, pentru fiecare dintre 
utilizatorii identificati care beneficiază de prestatia serviciului de salubrizare fără contract, 
documentatia care cuprinde următoarele:   

• notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovezile de comunicare ale acesteia;   
• dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se 

întemeiază notificarea;   
• procesul verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii, împreună cu 

dovezile de comunicare ale acestuia;   
• numele şi prenumele/denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediu utilizator, 

număr de utilizatori/cantitate deşeuri generate lunar de utilizator;   
• propunerea motivate privind cuantumul taxei speciale de salubrizare lunare pentru 

fiecare utilizator în parte.   
(9) În situatia în care documentatia fiecărui utilizator nu contine unul sau mai multe dintre 

documentele prevăzute la alin. (8), ULMSP  restituie documentatia operatorului.  
(10) Transmiterea documentatiei prevăzută la alin. (8) se realizează de către operator, 

lunar, până la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost transmisă Notificarea.   
(11) După primirea documentatiei complete pentru fiecare utilizator, ULMSP întocmeşte 

notificarea către utilizator, în vederea instituirii taxei speciale de salubrizare, potrivit anexei 1.   
(12) Lunar, ULMSP transmite Directiei Economice din Primaria Calimanesti, Lista 

utilizatorilor notificati potrivit prevederilor alin.(11).   
Art.8 – (1)Utilizatorii notificati potrivit art.7 alin.(11) au obligatia ca în termen de 10 zile 

de la primirea notificării să se prezinte la Primăria orasului Calimanesti – Serviciul Impozite si 
taxe  în vederea depunerii Declaratiei de impunere a taxei speciale.   

(2) Nerespectarea prevederilor de la alin(1) conduce la emiterea Deciziei de impunere din 
oficiu pe baza documentatiei prevăzută la art.7 alin. (8).   

(3) Dacă utilizatorul se prezintă la Primăria orasului Calimanesti - ULMSP , în termen de 
10 zile, de la primirea notificării şi depune o copie a contractului încheiat cu operatorul de 
salubritate, acestuia nu i se mai percepe taxa specială.  

(4) Modelul Declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este 
prevăzut în anexele 2 si 3. 

Anexele nr. 1 si 3 fac parte integranta din prezentul Regulament .     
Art.9  (1)Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii 

următoare celei în care a fost comunicată de către operatorul serviciului de salubrizare, Notificarea 
prevăzută la art. 7. 

(2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare propus , in cazul utilizatorilor persoane fizice 

care refuza incheierea contractului este de 5,0 lei/ persoana/ luna,  TVA inclus .  

(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare , in cazul utilizatorilor persoane fizice 
autorizate , a persoanelor fizice asimilate acestora si a persoanelor juridice  care refuza 
incheierea contractului de salubrizare va fi 100,0 lei/ mc / luna,TVA inclus .  

Art. 10  (1) Dispozitiile art.8 alin.(1) sunt aplicabile şi pentru următoarele situatii:  
a) modificări de natură să conducă la schimbarea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare;   
b) modificări privind domiciliul/sediul utilizatorului ori regimul juridic.   

(2) Modificările operează începând cu data de 1 ale lunii următoare celei în care s-a depus 
declaratia.   

Art. 11 (1) Declaratia depusă de utilizatori reprezintă titlu de creantă şi produce efectele 
juridice ale înştiintării de plată de la data depunerii acesteia, în conditiile legii.  

(2) Declaratia se face pe propria raspundere a utilizatorului sub sanctiunile aplicate faptei 
de fals în actele publice.   

Art. 12 (1) În vederea scăderii de la plata taxei speciale de salubrizare, utilizatorii vor 



depune o declaratie, la Primăria orasului Calimanesti la care se anexează contractul de prestari 
servicii de salubrizare încheiat cu operaratorul serviciului de salubrizare de pe raza orasului 
Calimanesti .   

(2) Scăderea taxei speciale de la rolul fiscal al utilizatorului se face la cererea acestuia, în 
baza unor documente justificative legal valabile, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 
care utilizatorul a depus documentatia.   

(3) Dispozitiile prezentului articol operează numai în situatia plătii integrale, la zi, a taxei 
speciale .  

 

 

IV. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE   

Art.  13 ( 1 )  Plata taxei speciale de salubrizare se va face lunar, pana la data de 10 a lunii 

urmatoare  celei pentru care se achita. 

  (2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de 

întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale datorate la bugetul 

local.  

(3)Modificarea taxei speciale de salubrizare ( ca urmare a reducerii / cresterii numarului 

membrilor de familie , a modificarii locatiilor sau sediilor punctelor de lucru , etc)se poate face 

pe baza Declaratiei de impunere depuse de beneficiar la Primaria orasului Calimanesti. 

Modificarea taxei speciale se opereaza cu data de intai a lunii urmatoare depunerii Declaratiei de 

impunere ; 

 (4) Taxa specială de salubrizare se incaseaza de la utilizatori la ghişeele compartimentului  de 

impozite şi taxe din cadrul Primariei orasului Calimanesti .  

  (5) Persoanele cu atributii specifice  din cadrul Directiei Economice procedeaza la aplicarea 

procedurilor de executare silita pentru colectarea taxei speciale de salubrizare. 

 

V. DECONTAREA SUMELOR INCASATE CU TITLU DE TAXA SPECIALA DE 

SALUBRIZARE CATRE OPERATORUL LICENTIAT PENTRU PRESTAREA 

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE IN ORASUL CALIMANESTI  

Art.15 Sumele incasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local 

al Primariei orasului Calimanesti ; 

Art.16 Operatorul poate solicita plata serviciilor din fondul constituit prin colectarea taxei, doar 

începând cu data definită la articolul 9. 

Art.17 (1) Operatorul serviciului de salubrizare va înainta lunar la sediul Primariei orasului 

Calimanesti , un decont cu beneficiarii, însoţit de un borderou cu persoanele fizice, persoanele fizice 

autorizate sau asimilate acestora şi persoanele juridice cărora le-a fost impusă taxa specială de 

salubrizare şi care au beneficiat de servicii de salubrizare şi nu au incheiat contracte de prestări 

servicii de salubrizare. Decontarea se va face la tarifele aprobate de către Consiliul Local 

Calimanesti ; 

 (2) După verificarea şi vizarea decontului de către ULMSP din cadrul Primariei 

Calimanesti , operatorul serviciului poate emite factura pentru sumele de încasat din taxa specială. 



Decontarea se va efectua în baza contractului încheiat de Primaria orasului Calimanesti  cu 

operatorul serviciului de salubrizare din Calimanesti ; 

 (3) Decontul vizat de către ULMSP împreună cu factura, vor fi înaintate Direcţiei 

Economico-Financiare din cadrul Primariei orasului Calimanesti în vederea decontării. 

 

VI. DISPOZITII FINALE  

Art.18 Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către 

Consiliul Local al orasului Calimanesti , iar contractul ce se va incheia cu operatorul serviciului 

public de salubrizare va tine seama de obligatiile ce revin partilor din prezentul Regulament .  

 

 

 

* 

     *                                      * 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8 
 

 


