
Anexa la HCL nr. ____/______2022 

 

 

REGULAMENT 

încasarea taxei speciale de salubrizare în comuna Țițești, județul Argeș 

 

 

Art. 1.(1) Taxa specială de salubrizare se datorează de către toți utilizatorii 

casnici și non casnici ai serviciului de salubrizare de care beneficiază individual 

fără contract de furnizare/prestare a serviciului de salubrizare. Utilizatorii 

serviciului au obligația de a declara datele și de a plăti contravaloarea serviciului 

prestat. 

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, 

obligația de a declara și de a plăti revine concesionarului/ locatarului/ 

administratorului/ beneficiarului dreptului de folosință/etc în cazul unei asemenea 

situații. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul imobilelor deținute în 

proprietate de către entități aflate sub incidența Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau, după caz, a Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenței, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință altor entități de drept public sau privat, taxa specială 

de salubrizare reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 

dreptului de administrare sau de folosință. 

Art.2. (1) În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii 

serviciului au obligația depunerii Declarației de impunere, dată pe proprie 

răspundere, conform Anexei la prezentul regulament, pana la data de 1 aprilie a 

anului în curs.  

Art. 2.Utilizatorii casnici (fie ca sunt proprietari ai imobilelor cu destinatie 

de locuinte, fie că sunt chiriași în locuințele proprietate privată a personelor fizice), 

au obligația depunerii Declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare. Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă detinută. 

Art.3. În cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, locuițe de persoane 

fizice, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine chiriașilor 

imobilului. Se va depune Declarația conform Anexei la prezentul regulament. 

Art. 4. (1) Pentru imobilele care sunt locuite temporar și sunt imobile de 

domiciliu sau reședinta, obligația de a declara revine proprietarului, taxa lunară 

fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană. Declarația se depune 

pentru fiecare unitate locativă deținută. 



(2) Pentru disponibilitatea serviciul, pentru fiecare gospodărie, taxa de 

salubrizare se va datora pentru minim o persoană. 

Art.5. În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra 

imobilului, obligația de depunere a Declarației de impunere și de plată a taxei 

revine moștenitorului/moștenitorilor de drept iar dacă aceștia nu locuiesc în 

imobilul respectiv, taxa lunară se calculeaza luându-se în considerare o singura 

persoană. 

Art. 6. Declarația pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare 

se depune în 2 exemplare însoțite de copie după actul de identitate/de înființare, la 

registratura Primăriei comunei. 

Art. 7. Ca urmare a depunerii Declarației, beneficiarii serviciului, conform 

art. 1, vor primi de la Primărie decizie de impunere în care se va specifica valoarea 

taxei de salubrizare împreună cu un exemplar înregistrat al  Declarației pentru 

stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare. 

Art. 8. Declarația pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare 

poate fi modificată, la cererea utilizatorului serviciului de salubrizare, pe parcursul 

anului, prin depunerea unei declarații rectificative. 

Art.9. Declarațiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data 

apariției oricărei modificări a datelor Declarației inițiale urmând ca modificarea 

taxei de salubrizare să se efectueze în maxim 30 zile calendaristice de la data 

depunerii Declarației rectificative. 

Art.10. În cazul în care o persoană dobândește sau construiește o clădire cu 

destinația de locuință în cursul anului, este obligată să depună în termen de 30 de 

zile de la data dobândirii clădirii, declarația pentru stabilirea cuantumului taxei 

speciale de salubrizare, conform anexei la prezentul regulament. 

Art.11. În situația în care o persoană fizică își stabilește domiciliul sau 

reședința în altă localitate, declarația privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 

va fi însoțită de copie de pe actul de identitate care să ateste noul domiciliu sau 

reședință. Domiciliul minorului, conform legislației, este la domiciliul părinților săi 

sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic ori la reprezentantul 

său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este încredințat în plasament. 

Art.12. În situația în care a intervenit decesul unuia dintre locatari sau a fost 

declarat decesul printr-o hotărâre judecătoarească definitivă, plata taxei speciale de 

salubrizare încetează a se mai datora la data menționată în certificatul de deces, 

respectiv de la data rămânerii definitive și irevovabile a hotărârii judecătorești. 

Art.13. Nu sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care 

locuiesc temporar în alte localități sau în afara teritoriului României, pe timpul 

șederii, pentru perioade ce depășesc 30 de zile calendaristice consecutiv. În acest 



sens, în termen  de 30 de zile de la modificarea numărului de persoane, proprietarul 

locuinței va depune declarația rectificativă privind stabilirea taxei speciale de 

salubrizare în care să se menționeze persoanele care au rămas să locuiască la 

adresa respectivă. În cazul în care nu se depune la sediul primăriei declarația 

rectificativă menționată, taxa specială de salubrizare se va recalcula începând cu 

data de întâi a lunii următoare depunerii declarației. 

Art.14. (1) În situația prevăzută la art. 13, declarația va fi însoțită de copie de 

pe actul de identitate care să ateste stabilirea reședinței în conformitate cu art. 31 

din OG 97/2005 privind evidența, docmiciliul și actele de identitate ale cetățenilor 

români. 

(2)Sunt exceptate de la prezentarea dovezii de reședință următoarele 

categorii de contribuabili: 

a)Persoanele delegate sau detașate în altă localitate, pe perioada delegării sau 

detașării, acestora revenindu-le obligația de a face dovada delegării/detașării. 

b)Persoanele care sunt plecate în afara teritoriului României, cu obligația de a 

prezenta orice dovadă, în limba română, care să ateste acest fapt (contract de 

muncă, viză de flotant în țara respectivă, adeverință angajator, etc.) 

c)Persoanele aflate în regim privativ de libertate, pe perioada detenției 

d)Persoanele aflate în regim medical pentru o perioadă mai mare de 30 de zile 

calendaristice consecutiv (internat medical, carantină, azil, etc.). 

Art.15.(1) În cazul nedepunerii Declarației pentru stabilirea cuantumului 

taxei speciale de salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pe baza 

informațiilor existente (Registrul național de evidenta a populației, Registrul 

Agricol, de la Registrul Comerțului etc.). 

(2) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea 

unor decizii de impunere emise în condițiile codului de procedură fiscală. 

Art. 16. Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor generate de activități 

de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a imobilelor, colectarea 

deșeurilor de la evenimente speciale, precum și a deșeurilor voluminoase la cerere 

se va realiza în baza unui contract încheiat direct între operatorul de salubrizare și 

generatorii de deșeuri. 

Art. 17.Taxa specială de salubrizare se datorează lunar cu termen de plata, 

până în data de 15 al următoarei luni. Cu titlu de exceptie, utilizatorii casnici și 

non-casnici care au dobândit imobile după data depunerii Declarației - datorează 

taxa specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii următoare lunii in care 

au dobândit/finalizat imobilul. 

Art.18.Taxa se calculeaza/datorează proportional cu numarul lunilor rămase 

din anul în curs. 



Art.19. Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plata 

atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere prevăzute de codul de 

procedură fiscală. 

Art.20. Taxa specială de salubrizare platită în plus se compensează sau se 

restituie, după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în 

acest sens. 

Art. 21. Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa specială de 

salubrizare se aplică masurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislația 

specială în vigoare. 

Art.22. Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria Primăriei sau 

direct în contul comunei, sau prin alte modalități stabilite de Consiliul local. 

Art.23. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane 

fizice sau juridice: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 

din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu 

excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de 

a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 

acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii 

sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, 

asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru 

copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte 

persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 

I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat 

şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. 

Art.24. (1) Declarațiile de impunere/declarațiile rectificative depuse după 

expirarea termenelor stabilite, declarațiile incomplete și/sau neconforme cu datele 

reale se sancționează în condițiile legii. 

(2) Stabilirea taxei speciale de salubrizare în baza declarațiilor se va face sub 

rezerva verificării ulterioare. În cazul declarării unor date eronate sau false privind 



numărul de persoane sau a altor informații necesare calculării taxei, obligația de 

plată se va stabili retroactiv pe baza datelor furnizate de Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Registrul Agricol, etc.  

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 lei la 

1000 lei, declararea neconformă cu realitatea a taxei speciale de salubrizare. 

 Art. 25. Constatarea si sanctionarea contraventiilor din prezenta hotarare se 

face de catre primar sau persoanele împuternicite de acesta prin dispozitie. 

Art. 26. Procedura constatării contravențiilor și aplicarea acestora se 

completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor. 

Art. 27.Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local, conform prevederilor legale. 

Art. 28. Regulamentul intra în vigoare la data de 01 februarie 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 1 - declarația de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare 

 

 
DECLARAȚIE DE IMPUNERE  

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice 

 

 

Subsemnatul(a) __________________________________________având calitate de 

proprietar/chiriaș al locuinței situată în localitatea 

_______________________________________ ,str. __________________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ____________________________ , 

str.______________________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , posesor al _____ seria 

____ , nr.______________, C.N.P _________________________________ , având locul de 

muncă la/pensionar __________________________________________________________, 

declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componență următorii membrii (locatari 

stabiliți, chiriași, flotanți)*: 

 

Numele și prenumele 

 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriași, 

flotanți) 

Cod numeric 

personal 

Observații 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

declarația de impunere (daca domiciliază la adresa menționată). Pentru locuințele închiriate persoanelor 

fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menționată. 

Declarația se va completa și în situația în care imobilul este declarat și sediu de persoana juridică, dar este 

folosit în principal ca locuință. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal referitoare 

la falsul în declarații, că toate datele furnizate în această declarație, precum și documentele 

atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

Data________________ 

                                                                                                          Semnătura________________ 


