
                                         Anexa nr. 1   
 

REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE A   

TAXEI  SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 

I. DEFINIŢII 

Art.l. In cuprinsul prezentului regulament termenii şi noţiunile de mai jos au 

următoarele înţelesuri: 

- Beneficiar/utilizator casnic - persoană fizică care locuieşte într-un imobil pe 

teritoriul Municipiului Husi, cu destinaţie rezidenţială, aparţinând unei persoane fizice; 

- Utilizatori non - casnici - utilizatorii, alţii decât utilizatorii casnici şi în special 

persoanele juridice precum: agenţi economici, instituţii publice, asociaţii, altele decât 

asociaţiile de proprietari, fundaţii, etc; 

- Imobil - clădire, apartament sau parcelă de teren cu sau fără construcţii, pe care 

proprietarul, chiriaşul sau utilizatorul cu orice titlu o deţine/foloseşte; 

- Operator - persoană juridică autorizata care asigura prestarea serviciului de  

colectare si   transport a deşeurilor pe teritoriul Municipiului Husi; 

- Taxa specială de salubrizare - taxă instituită de Consiliul Local pentru 

beneficiarii serviciilor de salubrizare; 

- Contract - acord de voinţă încheiat de utilizatorii non - casnici şi operatorul 

autorizat în vederea prestării serviciului de colectare a deşeurilor; 
 

II. REGLEMENTĂRI LEGALE 

Art.2. Conform prevederilor: 

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

completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile locale 

aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 

persoanele fizice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 

respective; 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale; 

- art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 101/2006 privind 

serviciul de salubrizare a localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 

utilizatorii non-casnici achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, conform 

contractului incheiat cu operatorul de servicii autorizat sa presteze servicii de colectare si 

transport deseuri.  

 

 



III. BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE 

PENTRU CARE SE INSTITUIE TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

Art.3.1 Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către utilizatorii 

casnici care au calitatea de proprietar/chiriaş/utilizator al imobilului, proprietate a unei 

persoane fizice. 

Art.3.2. Utilizatorii non - casnici, care au sediul social/punctul de lucru sau 

desfăşoară activitate pe teritoriul Municipiului Husi, pentru imobilele ce le deţin în 

proprietate/chirie, au obligaţia de a încheia cu operatorul autorizat, contract în vederea 

prestării serviciului de colectare a deşeurilor. 
 

IV. PROCEDURA DE IDENTIFICARE A PLĂTITORILOR DE TAXĂ 

SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

Art.4. (1) Aplicarea prezentului Regulament revine în sarcina Directiei Urbanism, 

Administrare si Dezvoltare Locala , cu menţiunea că încasarea acestei taxe va fi  făcută  de catre 

Serviciul  Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului 

Husi.  

                 (2)  Persoanele fizice, proprietare de imobile utilizate ca locuinţă, şi persoanele 

fizice care folosesc un imobil/locuinţă în baza unor relaţii contractuale,  au obligaţia să 

depună Declaraţia de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru 

clădirile proprietatea persoanelor fizice - model Anexa nr. 2. 

(3)   La declaraţie(model Anexa nr. 2.) proprietarul va anexa următoarele 

documente : 

- copie după actul de identitate al proprietarului/titularului contractului de 

închiriere/comodat; 

- copie după contractul de închiriere avizat de organul fiscal teritorial, în cazul 

chiriaşilor/copie după contractul de comodat întocmit conform legii, prin care se dovedeşte 

calitatea de utilizator al imobilului/ apartamentului, după caz; 

- copie după contractul de închiriere/concesionare în cazul imobilelor proprietate de 

stat/Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi prin care se dovedeşte calitatea de 

utilizator al imobilului/ apartamentului, după caz; 

- orice document considerat relevant în vederea stabilirii taxei speciale de 

salubrizare. 

   (4) In cazul beneficiarilor care nu depun declaraţia de impunere prevăzută în 

prezentul regulament, dar au depus declaratii in perioada 01.01.2004-31.12.2019 ,  suma 

datorată ca taxă specială de salubrizare va fi stabilită de către Serviciul  Impozite şi Taxe 

Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Husi pentru  numarul  de   

persoane declarate pana la data de 31.12.2019  . 

(5) In cazul beneficiarilor care nu depun declaraţia de impunere prevăzută în 

prezentul regulament si nu au depus nici o declaratie in perioada 01.01.2004-31.12.2019, 

suma datorată ca taxă specială de salubrizare va fi stabilită din oficiu de către Serviciul  

Impozite şi Taxe Locale din cadrul Directiei Economice a Primariei Municipiului Husi pentru 

un numar de  2(doua)  persoane. 



 In acest caz, decizia de impunere va fi transmisă beneficiarilor prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

(6) Persoanele juridice vor încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de 

servicii de salubrizare autorizat si vor achita  contravaloarea acestora potrivit tarifelor inscrise 

in contract stabilite potrivit legislatiei aplicabile la data incheierii contractului. 
 

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: 

■10,5 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; 

■10,5 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; 

■10,5 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. 5.2. 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.5.3. 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.5.5. 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. 

 

 

 



VI.   MODIFICAREA  ŞI  SISTAREA TAXEI DE SAUBRIZARE 

DATORATĂ 

 

                 Art.6.1.  În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, 

obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului/ 

moştenitorilor de drept. 

Art.6.2. În cazul în care în imobil nu locuieşte nicio persoană, proprietarul va depune 

declaraţie, caz în care taxa de salubrizare se va sista începând cu data de întâi a lunii 

următoare depunerii declaraţiei. 

 

VII. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

                Art.7.1 Taxa specială de salubrizare se datorează anual , cu termen de plată 

trimestrial(31 martie ,30 iunie, 30 septembrie  si 31 decembrie), până în ultima zi 

lucratoare  a fiecarui trimestru. 

                    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 data de 31.12.2019. 
 

Art.7.2. Plata taxei speciale se poate face:  

■ în numerar, la casieria Serviciului Impozite şi Taxe Locale; 

■  prin virament bancar, prin Trezoreria Municipiului Husi , beneficiar 

Municipiul Husi , CUI 3602736, în contul: RO31TREZ65821360206XXXXX. 

■prin mandat poştal, beneficiar beneficiar Municipiul Husi , CUI 3602736, 

în contul: RO31TREZ65821360206XXXXX. 

■online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro. 

   

           Art.7.3   În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului, taxa de salubrizare va fi 

sistată începând cu data de întâi a lunii următoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se 

face pe bază de cerere însoţită de documente justificative. 

 

https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/


 VIII. DISPOZIŢII FINALE  
 

 Art. 8.1 Serviciul Impozite şi Taxe locale va întocmi şi va păstra într-un dosar 

deschis pentru fiecare contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza 

identificării, stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de 

salubrizare.             

 

 

       Documentele sunt necesare pentru:  

- justificarea modului de stabilire a taxei; 

- în soluţionarea contestaţiilor; 

- în cadrul procedurii de executare silită.  

           Art. 8.2 Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local, conform prevederilor legale. 

              Art. 8.3 Prezentul regulament se modifică în funcție de actele normative care 

se adoptă ulterior și care au incidență asupra acestuia. 

 

 
 

                           Președinte de ședință,                                     Secretar general , 

                                Sergiu Boeru                                               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Anexa nr. 2   

 
 

 Initiala            Rectificativa 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate 

pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice 

Numele si prenumele 
persoanei care completează 
prezenta declaraţie 

Domiciliul oficial (din C.l./B.l., etc.) Calitatea care o are în 
raport cu locuinţa declarată 
mai jos (proprietar/chiriaş) 

   
 

                     Subsemnatul(a), posesor al B.I./C.I./paşaport Seria ______, 
nr.___________________,                

CNP_____________________________,     având    calitatea de proprietar/chirias al 
locuintei situate in Municipiul Husi , str. ________________________, nr. ___,Bl. ____, 

Sc.____, Et._____, Ap.______,  avand locul     de munca la 
_______________________________________________/Pensionar  , declar pe proprie 
răspundere in solidar cu persoanele care domiciliază la adresa , cunoscând prevederile 

Codului Penal privind falsul in declaraţii, că unitatea locativa are în componenta urmatorii 
membri (locatari stabili, chiriasi , flotanti, etc.): 

 

Nr. crt Numele şi prenumele Calitatea (sot, sotie, fiu, 
fiica, chiriaş, etc.) 

CNP 

    

    

    

    

    

    

    

    

* )  Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează 

declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa menţionată). 

                  Data ___________________________                   Semnatura 

___________________________ 

                     Documente anexate (copie act de identitate al semnatarului declaraţiei şi al 

titularului contractului de închiriere/comodat, copie contracte de orice natură încheiate cu 

utilizatorii unităţii locative, alţii decât membrii de familie). 

NOTA: 1. Orice modificare a componenţei membrilor unităţii locative declarate, mă angajez să o anunţ printr-o 

declaraţie rectificativa de impunere şi să depun toate documentele justificative în termen de 30 de zile de la data 
apariţiei modificării. 

              2. Se completează câte o declaraţie pentru fiecare unitate locativa aflată în proprietate. Prezenta 

declaraţie stă la baza stabilirii taxei speciale de salubrizare. 
Prin prezenta declar că înţeleg şi sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform art. 7 

din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

 
 

                           Președinte de ședință,                                     Secretar general , 

                                Sergiu Boeru                                               jr.Monica Dumitrașcu 


