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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE   

AL  CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

privind stabilirea cuantumului taxei de salubrizare pe anul 2016  în cazul 

contribuabililor persoane fizice din Municipiul Săcele precum și a metodologiei de 

aplicare a acesteia 

  

            Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

__________ 

            Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Săcele, necesitatea și obligativitatea 

stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pe anul 2016  în cazul contribuabililor persoane 

fizice din Municipiul Săcele precum și a metodologiei de aplicare a acesteia; 

Văzând  prevederile art. 6 alin. (1) lit. k); ale art. 26 alin. (1) lit. b), alin. (5) din  Legea 

nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților republicată,  cu modificările și completările 

ulterioare, ale Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 

localitaților ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr. 207 din 

2015 privind Codul de procedura fiscală, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Anexei nr. 1 din H.C.L. 

nr.143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016; ale Legii 

nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare și ale Contractului  de Delegare a Gestiunii  Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 încheiat cu  

Societatea Comercială Cibin S.R.L., Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 97/24.07.2014. 

                În temeiul  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. c), alin. (6) lit.a) 

punctul 14; al art. 45 alin. (2) lit. c); al art. 61 alin. (2) și al art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Începând cu 01.01.2016, se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru 

anul 2016 de 8 lei/persoană/lună, taxă ce reprezintă contravaloarea serviciilor de ”Colectare, 

încărcat, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la populaţie”, operațiune cuprinsă 

în cadrul Contractului  de Delegare a Gestiunii  Serviciului Public de Salubritzare din 

Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014, pentru persoane fizice, beneficiari ai 

serviciului de salubrizare din Municipiul Săcele;  
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Art.2 Persoanele care locuiesc în Municipiul Săcele, respectiv cu domiciliul sau reședința în 

Municipiul Săcele, sunt obligate în conformitate cu Legea 101/2006 privind salubrizarea 

localităților republicată, cu modificările și completările ulterioare, la plata taxei speciale de 

salubrizare, stabilită prin prezenta hotărâre; 

Art.3. (1) Taxa specială de salubrizare va fi achitată anual, în două rate egale, cu următoarele 

termene de plată: 

- 31 martie pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie; 

- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, 

noiembrie și decembrie; 

(2) Depășirea termenului de plată, atrage după sine majorări de întârziere în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

(3) Taxa specială se va calcula pe baza declarației de impunere a contribuabilului conform 

Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, ale carei termen de depunere este până la 31 ianuarie 2016; 

(4) Persoanele fizice beneficiari ai serviciului de salubrizare, sunt obligate la plata taxei în 

funcție de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv de numărul locatarilor existenți 

la adresa respectivă. De asemenea în situația în care un contribuabil – persoană fizică deține 

mai multe imobile, acesta trebuie să depună declarație pentru fiecare imobil în parte, 

proprietarul imobilului revenindu-i obligația depunerii declarației de impunere (conform 

Anexei nr.1 la prezenta hotărâre), la Serviciul Impozite și Taxe Locale, pentru toate 

proprietățile deținute, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la aceea adresă (membrii de 

familie, rude, chiriași, flotanți, contract de comodat sau altă formă...); 

 

(5) În cazul nedepunerii declarației de impunere până la termenul stabilit sau neconcordanței 

acesteia cu numărul de persoane înregistrate în evidențele persoanelor, obligația de plată se va 

stabili din oficiu de către organele de specialitate în baza evidențelor, datelor pe care le dețin 

și a controalelor efectuate în teren; 

(6) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarația de impunere inițială, 

(nr.persoane, domiciliul, etc...), cel în drept va depune o declarație rectificativă în termen de 

30 de zile de la data apariției modificărilor survenite; 

 

(7) Persoanele care lipsesc temporar de la domiciliu cel puțin 30 de zile, vor solicita în scris, 

anterior plecării, recalcularea taxei, menționând perioada pentru care solicită recalcularea 

taxei; 

(8) Persoanele cu domiciliul în Municipiul Săcele care nu beneficiază de serviciul de 

salubrizare (nu locuiesc la adresa de domiciliu), au obligația să facă dovada prin documente 

(viză ședere, viză flotant, adeverințe, etc...), că nu locuiesc în Municipiul Săcele, pentru a li se 

recalcula taxa datorată; 

 

(9) În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de 

depunere a declarației de impunere și de plată a taxei, revine moștenitorului/moștenitorilor de 

drept; 

 

(10) Pentru imobilele aflate în proprietatea statului, respectiv a Municipiului Săcele, obligația 

declarării revine chiriașului; 



 

Art.4. (1) Taxa specială se va deconta lunar către operatorul de salubrizare, în baza facturii 

emise de acesta; 

(2) Factura va fi emisă pentru numărul de persoane care beneficiază de serviciu, la tariful 

aprobat potrivit contractului de concesiune nr.92/08.12.2014;  

Art.5. (1) Începând cu 01 ianuarie 2016 își încetează aplicabilitatea toate contractele încheiate 

între operatorul de salubritate S.C. Cibin S.R.L. și utilizatorii persoane fizice; 

 (2) Până la data de 01 ianuarie 2016, taxa de salubritate va fi achitată la sediul operatorului; 

Art.6  Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va constitui o comisie  

formată din reprezentații Compartimentului Protecția Mediului și S.S.M., Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Serviciului Impozite și Taxe Locale, în vederea 

identificării numărului real de persoane din cadrul fiecărei locuințe de pe raza Municipiului 

Săcele; 

Art.7 Contactul de salubrizare nr.92/08.12.2014 privind Delegarea Gestiunii  Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune aprobat prin 

H.C.L.97/24.04.2014, se va modifica corespunzător potrivit prezentei hotărâri, prin act 

adițional; 

 Art.8  Primarul Municipiului Săcele și serviciile de specialitatea respectiv Compartimentul 

Protecția Mediului și S.S.M., Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, 

Serviciul Impozite și Taxe Locale și S.C. Cibin S.R.L. operatorul de salubrizare de pe raza 

Municipiului Săcele, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
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ec.  RADU NISTOR  FLOREA           c.j.  ADRIANA GORAN 
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