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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                             cu votul a  13  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 106 

privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Husi nr. 402/24.12.2019  

privind  aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubritate în 

municipiului Huşi 

 

 

 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

Având în vedere: 

- Corespondenţa  ADIV  din 18 februarie  înregistrată la registratura generala a 

Primăriei municipiului Husi sub nr. 4340/18.02.2020 ; 

- Referatul de aprobare a primarului municipiului Husi nr. 4554/19.02.2020; 

- Raportul Direcţiei Economice nr. 4555/19.02.2020; 

- Raportului Directiei Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala   4556/19.02.2020; 

- Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publica  locală, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

- Avizul Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, 

privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

- Hotărârea  ADIV nr.19/17.12.2019 privind  aprobarea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare pentru Judetul Vaslui; 

- Hotărârea AGA ADIV nr.5/2019 privind  modificarea Hotărârea AGA nr.5/2014  

privind Planul anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor  parte integrantă a proiectului „Sistem 

Integrat de Management a Deşeurilor Solide din Judeţul Vaslui"; 

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi  nr. 327/21.11.2018 privind 

aprobarea actului aditional la contractul de delegare de gestiune a serviciilor de salubrizare din 

municipiul Husi nr. 9598 din 01.04.2011; 

- Actul Aditional  nr. 28484/21.11.2018 la Contracul de delgare prin concesiune a 

serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi  nr. 9598/01.04.2011; 

- Hotărârea  ADIV nr.19/17.12.2019 privind  aprobarea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare pentru Judetul Vaslui; 

- Hotărârea  ADIV nr.16/17.12.2019 privind  aprobarea Regulamentului de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS. 
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Luând in considerare cadrul legal: 

- art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- -art. 6, alin.l), lit. k), art. 9, art. 25, art. 26, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 

salubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- -art.l, alin.2), lit.e), art.8, alin. 3), lit. j) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubritate 

a localităţilor; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

       În  temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si  alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) ,art.139  alin.(3) lit.c), 

art. 87 si art.196, alin. (1), lit.(a)   din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art.1. Incepand cu data de 01.03.2020 articolul  2 din Hotararea Consiliului Local Husi 

nr. 402/24.12.2019  privind  aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de 

salubritate în municipiului Huşi ,  se modifica si va avea urmatorul continut : 

                  “ Art.2.(1) Cuantumul taxei  speciale  de salubrizare ce se va  utiliza  pe raza 

municipiului Husi  incepand cu data de 01.03.2020 în  cazul   persoanelor fizice -utilizatori 

casnici , va fi:  

■11 lei/persoană/lună  înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază,  folosesc 

imobilul, conform declaraţiilor de impunere depuse , precum şi a oricăror alte informaţii şi 

documente; 

■11 lei/persoană/lună  înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază,  folosesc 

imobilul, conform declaraţiilor de impunere depuse in periooada 01.01.2004-31.12.2019 , 

precum şi a oricăror alte informaţii şi documente; 

■11 lei/persoană/lună, înmulţit cu un număr de 2(doua) persoane (din oficiu), pentru 

persoanele fizice -utilizatori casnici care nu au depus declaraţiile de impunere menţionate la art. 

4,alin.(5) din Regulamentul privind administrarea taxei speciale de salubrizare. 

                 Persoanele fizice sunt obligate la plata  taxei de salubrizare  in funcție de numărul 

de persoane din fiecare familie, respectiv numarul locatarilor existenti la adresa respectiva. 

                   Declaratia privind stabilirea taxei speciale de salubrizare  se depune pâna la data 
de 31 ianuarie a fiecârui an calendaristic, in 2 exemplare la  Serviciul Impozite si Taxe  din 
cadrul Primariei municipiului Husi . 



                     In cazul in care intervin  modificari in datele prevazute in declaratia de impunere 
initiala, cel in drept, va depune o declaratie rectificativa in termen de 30 de zile de la data 
aparitiei modificarilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare sa se 
efectueze in maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii declaratiei rectificative. 

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

Consiliului Local, conform prevederilor legale” 

                          

          Art.2. Incepand cu data de 01.03.2020 articolul  3 din Hotararea Consiliului Local Husi 

nr. 402/24.12.2019  privind  aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de 

salubritate în municipiului Huşi ,  se modifica si va avea urmatorul  

continut : 

             “  Art.3.  (1)Taxa specială de salubrizare se datorează anual, dupa cum urmeaza : 

                     -pana la data de 15 martie inclusiv, pentru trimestrul I ; 

                     -pana la data de 15 iunie inclusiv, pentru trimestrul II ; 

                     -pana la data de 15 septembrie  inclusiv, pentru trimestrul III ; 

                     -pana la data de 15 noiembrie  inclusiv, pentru trimestrul IV ; 

    Cu titlu de excepție, persoanele fizice  care au dobândit clădiri după data depunerii 

Declaratiei -  datorează taxa de salubrizare  începând cu prima zi a lunii următoare lunii în 

care au dobândit/finalizat clădirea,  dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii 

imobilului. Taxa se calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în 

curs. 
                    (2) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine 

calculul si plata majorărilor de întârziere  conform  reglementărilor legale în vigoare aplicabile 

impozitelor şi taxelor locale -  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

                    (3) Taxa specială de salubrizare  plătită în plus se compensează sau se restituie, după 

caz,la cerere,  în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii formulate în acest sens. 

                     (4)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se 

aplică măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislaţia  în vigoare. 

                   (5) Taxa speciala de salubrizare se poate achita atat in numerar la sediul Primariei 

Municipiului Husi, casieria  Serviciul  Impozite şi Taxe Locale  situat in Husi , str. 1 Decembrie , 

nr.9   , precum si prin orice fel de instrument de plata agreat in contul 

RO31TREZ65821360206XXXXX . In cazul platilor prin virament, taxa se considera platita la 

data inscrisa de banca pe instrumentul de plata. 

                (6) in cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va achita toate 

cheltuielile suplimentare efectuate pentru urmarirea si incasarea acesteia. 

                 (7) Incepand cu 01.01.2020 Serviciul  Impozite şi Taxe Locale va incasa de la 

personae juridice , numai taxa de salubrizare datorata la fata de 31.12.2019.” 

 

            Art.3. Incepand cu data de 01.03.2020 articolul  4 din Hotararea Consiliului Local Husi 

nr. 402/24.12.2019  privind  aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de 

salubritate în municipiului Huşi ,  se modifica si va avea urmatorul  

continut : 

                   “Art.4.Persoanele fizice  pot achita anticipat si integral taxa speciala de salubrizare 

pentru anul in curs.” 

 



             Art.4 (1) Pentru persoanele fizice care au achitat integral taxa de salubrizare 

pentru anul fiscal 2020 pana la data de 29.02.2020  si care au beneficiat de bonificatia de 

5% pentru plata cu anticipatie , taxa pentru anul 2020 se considera achitata integral fara a 

se  recalcula taxa pentru perioada  01.03.2020-31.12.2020. 

              (2) Prevederile din anexa 1 “ REGULAMENTUL DE  ADMINISTRARE A  

TAXEI  SPECIALE DE SALUBRIZARE , se modifica potrivit articolului 1-4 din prezenta 

hotarare , astfel : 

„  Cap. V. PROCEDURA DE STABILIRE ŞI IMPUNERE A TAXEI SPECIALE 

DE SALUBRIZARE : 

Art.5.1. Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor fizice-utilizatori 

casnici, este cel stabilit anual prin hotărâre a Consiliului Local Husi şi se aplică astfel: 

■11 lei/persoană/lună  înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază,  folosesc 

imobilul, conform declaraţiilor de impunere depuse , precum şi a oricăror alte informaţii şi 

documente; 

■11 lei/persoană/lună înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază,  folosesc 

imobilul, conform declaraţiilor de impunere depuse in perioada 01.01.2004-31.12.2019 , precum 

şi a oricăror alte informaţii şi documente; 

■11 lei/persoană/lună, înmulţit cu un număr de 2(doua) persoane (din oficiu), pentru 

persoanele fizice -utilizatori casnici care nu au depus declaraţiile de impunere menţionate la art. 

4, alin.(5) din Regulamentul privind administrarea taxei speciale de salubrizare. 

        Art. 5.1^. Itrucat potrivit prevederilor art. 30 alin. 6 din Legea276/2006,  

respectiv art. 484, alin. 3 din Legea 227/2015 taxele speciale se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul 

public de interes local, taxa stabilita la art.5.1. alin .3 , in cazul in care la adresa nu locuieste 

nici o persiana , taxa salubrizare debitata la rol va fi sistata in baza documentelor justificative 

depuse de contribuabil. 

                   Persoanele fizice sunt obligate la plata  taxei de salubrizare  in funcție de numărul 

de persoane din fiecare familie, respectiv numarul locatarilor existenti la adresa respectiva. 
Art. 5.2. Declaraţia se depune de către proprietari/chiriaşi pentru fiecare unitate 

locativă. Taxa specială de salubrizare se stabileşte în sarcina proprietarului, în situaţia în care 

acesta este utilizatorul imobilului sau în sarcina titularului contractului de închiriere/comodat, în 

cazul în care utilizatorul este altă persoană decât proprietarul. 

                    Declaratia privind stabilirea taxei speciale de salubrizare  se depune pâna la data de 
31 ianuarie a fiecarui an calendaristic, in 2 exemplare la  Serviciul Impozite si Taxe  din cadrul 
Primariei municipiului Husi . 

Art.5.2^ Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt date in chirie, 

comodat sau in alta forma, altor persoane fizice, obligatia dec1ararii revine proprietarului. 

          ln situatia imobilelor retrocedate prin Legea nr.1l4/1996 si Legea nr.l0/2001, in 

care proprietarul este obligat de a mentine cu chirie persoanele care locuiesc in aceste 

imobile, obligatia de depunere a declaratiei si de plata a taxei revine chiriasului. 

Art.5.3. În  cazul imobilelor proprietatea statului sau a unităţii administraţive-teritoriale 

a Municipiului Husi, obligaţia de a declara şi de a plăti taxa stabilită, revine chiriaşului 

imobilului - persoană fizică. 



Art.5.4. Taxa specială se calculează pentru fiecare persoană care locuieşte într-un 

imobil/apartament. Titular şi plătitor al taxei speciale este proprietarul imobilului/ apartamentului 

sau chiriaşul, în cazul imobilelor închiriate. Numărul persoanelor pentru care se calculează taxa 

specială este cel cuprins în decizia de impunere iniţială/Declaraţia de impunere depusă de 

proprietar/utilizator/alte persoane prevăzute în declaraţia, respectiv numărul de 2(doua)  persoane 

stabilit din oficiu, pentru utilizatorii casnici care  nu au depus declaraţiile de impunere 

menţionate la art.4. 

Art.5.4^ In situatia in care contribuabilul -persoana fizica detine mai multe imobile, 

acesta trebuie sa depuna declaratie pentru fiecare imobil in parte . Pentru imobilele avand 

destinatia de case de vacanta , locuite temporar si nu sunt imobile de domicilui sau resedinta , 

obligatia de a declara si achita taxa revine proprietarului si va fi calculata luandu-se in 

considerare numarul de persoane declarate dar nu mai putin de o persoana . 

Art.5.5. Stabilirea taxei speciale pe fiecare contribuabil se face de către Serviciul  

Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Husi, in baza 

declaraţiilor de impunere depuse: 

a) pe baza Declaraţiei de impunere privind taxa specială de salubrizare pentru persoane 

fizice; 

b) din oficiu, de către Serviciul  Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a 

Primariei Municipiului Husi, pentru beneficiarii care nu depun declaraţia prevăzută la lit a). 

Art.5.6. Pe baza declaraţiilor depuse de proprietari/chiriaşi, Serviciul  Impozite şi Taxe 

Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Husi operează în evidenţa pe 

imobil/plătitor, taxa specială de salubrizare pe numele titularului dreptului de 

proprietate/titularului contractului de închiriere. 

Art.5.7. Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive dintr-un an 

calendaristic si probează acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de 

munca in străinătate, adeverinţa eliberata de instituţia de invatamant ( in cazul elevilor si 

studenţilor) sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubritate datorata, in 

funcţie de numărul de persoane declarate; 

Art.5.8. Persoanele prevăzute la art. 5.7. au obligaţia de a completa cererea tip pusă la 

dispoziţie de autoritatea locala, cu precizarea perioadei de suspendare de la plata taxei de 

salubrizare. 

Art.5.9. (1) Taxa specială de salubrizare se calculează în baza declaraţiei de impunere a 

contribuabilului de către  Serviciul  Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a 

Primariei Municipiului Husi, utilizatorii casnici urmând a primi înştiinţarea de plată/decizia de 

impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubritate datorată pentru anul în curs.  

Valoarea taxei speciale de salubritate se va publica la sediul Primăriei, pe site-ul acesteia 

şi/sau în mass-media locală. 



(2) In cazul neprimirii deciziei de impunere/înştiinţării până la termenul de plată, 

obligaţia de plată subzistă, contribuabilul avand obligatia achitarii taxei de salubrizare  in functie 

de numarul de persoane declarate si nivelul taxei adus la cunostinta publica de catre Primaria 

Municipiului Husi . 

Art.5.10. In 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 declaraţie 

rectificativa în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective, urmând ca 

modificarea taxei speciale de salubrizare să se efectueze începând cu data de întâi a lunii 

următoare depunerii declaraţiei rectificative. La declaraţie se vor anexa orice documente 

justificative, care atestă situaţia respectivă. 

               Art.5.11. Veridicitatea datelor înscrise în declaraţii se va face de către Serviciul  

Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Husi, în baza 

procedurilor de verificare de la nivelul serviciului. 

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

Cap. VII. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

                Art.7.1 Taxa specială de salubrizare se datorează anual, dupa cum urmeaza : 

                     -pana la data de 15 martie inclusiv, pentru trimestrul I ; 

                     -pana la data de 15 iunie inclusiv, pentru trimestrul II ; 

                     -pana la data de 15 septembrie  inclusiv, pentru trimestrul III ; 

                     -pana la data de 15 noiembrie  inclusiv, pentru trimestrul IV ; 

    Cu titlu de excepție, persoanele fizice  care au dobândit clădiri după data depunerii 

Declaratiei -  datorează taxa de salubrizare  începând cu prima zi a lunii următoare lunii în 

care au dobândit/finalizat clădirea,  dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii 

imobilului. Taxa se calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în 

curs. 
                    Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine 

calculul si plata majorărilor de întârziere  conform  reglementărilor legale în vigoare aplicabile 

impozitelor şi taxelor locale -  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

                 Taxa specială de salubrizare  plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, 

în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest sens  

                 Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică 

măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislaţia  în vigoare. 

      Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de salubrizare, se va 

face de către Serviciul Impozite şi taxe Locale, conform  reglementărilor legale în vigoare 

aplicabile impozitelor şi taxelor locale -  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

                   Incepand cu 01.01.2020 Serviciul  Impozite şi Taxe Locale va incasa de la persoane 

juridice , numai taxa de salubrizare datorata la fata de 31.12.2019.” 

   Art.5. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.03.2020. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează 

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala  şi Direcţia Economică din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Husi. 



                Art.7. Prin grija secretarului municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată 

Instituţiei Prefectului - judeţul Vaslui, Primarului municipiului Husi, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Vaslui, Directiei Urbanism, Administrare si 

Dezvoltare Locala  şi Direcţie Economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile 

legii. 

 

 

                                                                                   HUŞI  ,   27 februarie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Cristinel  Popa                                                             Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


