ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

Nr. 29659/15.12.2017

Cristian Gheorghe , Primar al oraşului Victoria
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenŢa
decizională în administraŢia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
transmit următorul:

ANUNŢ
În perioada 15.12.2017-12.01.2018 aşteptăm opiniile, propunerile şi sugestiile
cetăţenilor referitoare la aprobarea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane
fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul
Victoria.

Opiniile, propunerile şi sugestiile cetăŢenilor se primesc până la
data de 12.01.2018, acestea pot fi transmise în scris prin poştă la sediul
Primăriei Oraşului Victoria din str. Stadionului, nr.14, prin fax la număr de
telefon
0268/241501
şi
prin
e-mail
la
adresa
primăria.victoria@yahoo.com.
Dacă se va solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată proiectul de
hotărâre publicat, aceasta va fi fixată înăuntrul unui termen de 10 zile de la data
solicitării, dar nu mai târziu de data de 12.01.2018.
InformaŢii suplimentare pot fi solicitate de la Biroul Impozite şi Taxe locale,
între orele 8,00-16,00 sau la tel. 0268/241505.
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PROCES- VERBAL

Încheiat astăzi 15.12.2018 cu ocazia afişării Proiectul de hotărâre
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane fizice, pe raza
orasului Victoria si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul Victoria.

, în condiŢiile Legii 52/2003 privind transparenŢa decizională în
administraŢia publică.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare,
pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
în oraşul Victoria a fost afişat la sediul Primăriei, site-ul primăriei şi

afişierul din centrul oraşului, unde se afişează hotărârile consiliului local.
Procesul verbal a fost încheiat astăzi 15.12.2017
Temei legal: Legea 52/2003 privind transparenŢa decizională în
administraŢia publică, Legea 215/2001 administraŢiei publice locale,
Legea 227/2015 privind codul fiscal.
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Nr. 29660/15.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare,
pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
în oraşul Victoria

Prin Hotărârea Consiliului local al oraşului Victoria nr. 74/25.06.2009 s-a
aprobat participarea oraşului Victoria la constituirea Asociaţiei Intercomunitare „Eco
Sistem” Victoria.
În scopul asigurării serviciului de salubrizare la un nivel cât mai performant,
pentru asigurarea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, conform prevederilor
legale, operatorii serviciilor publice de salubrizare au obligaţia să asigure colectarea,
transportul, sortarea, compostarea şi depozitarea în vederea eliminării deşeurilor
municipale nepericuloase provenite de la toţi producătorii de deşeuri, persoane fizice
şi juridice din unităţile administrativ teritoriale.
Menţionăm că populatia oraşului Victoria, conform statisticilor este de 8715
locuitori, iar din evidentele operatorului de salubrizate reiese ca doar un numar de
4235 au contracte incheiate pe categorii de utilizatori, iar restul doar participa
nemijlocit la depozitarea necontrolata a deseurilor.
Luând în considerare că atât din legislaţia naţională cât şi din legislaţia
europeană rezultă că pe de o parte autorităţile publice locale trebuie să ia măsurile
necesare pentru prezervarea echiliblului contractului şi pentru recuperarea integral de
către operatori, prin tarife, taxe special sau subvenţii a tuturor costurilor de operare,
iar pe de altă parte producătorii sunt cei care trebuie să suporte toate costurile pentru
eliminarea deşeurilor produse, conform principiului ”poluatorul plăteşte”.
Având în vedere consecinţele economice negative pe care a început să le
înregistreze operatorul datorită faptului că tariful actual nu a mai fost ajustat din
2013, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către
operator la utilizatorii persoane fizice şi juridice conform prevederilor legale, se
impune aprobarea tarifului actualizat şi a taxei speciale de salubrizare, solicitare
adresată şi de către SC Eco Sistem SRL, prin adresa nr.231.1/14.12.2017,.
Prin Hotărârea AGA nr. 5/14.12.2017 a Asociaţiei Intercomunitare Eco Sistem
Victoria s-a aprobat instituirea şi administrare a taxei speciale de salubrizare la
nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale membre, s-a stabilit taxa specială de

salubrizare pentru persoanele fizice în sumă de 8 lei/lună/persoană, s-a hotărât
majorarea tarifului pentru persoanele juridice la 85 lei(fără TVA)/m.c.
La baza solicitării stau următoarele prevederi legale:
- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
republicată , art. 6 alin. 1 lit. k), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având
atribuţii în ceea ce priveşte stabilirea taxelor speciale.
- prevederile art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, potrivit cărora, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice
locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, iar potrivit art.30 din Legea nr.273/2006, cuantumul taxelor
speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral
pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de
interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi
funcţionare a acestor servicii.
- prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, alin. 1 lit. b “ În funcţie de natura activităţilor prestate, atât
în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea
finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloare serviciului de
salubrizare prin: b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiu întregii
comunităţi locale ”.
-prevederile art.36 alin.2 lit. „d” si alin „6” litera „a” pct.14 din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare.
-prevederile art.30 din Legea nr.273/2003, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Instituirea taxei speciale de salubrizare, ar putea duce la cresterea calitatii
serviciilor, la disparitia fenomenului de abandonare si depozitare a gunoaielor pe
domeniul public, iar toti locuitorii vor beneficia de colectarea deseurilor urbane in
conditii normale.
Faţă de cele de mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, care propune:
aprobarea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane fizice, pe raza orasului
Victoria si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul Victoria

PRIMARUL OR. VICTORIA
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Nr. 29487/15.12.2017.
APROB PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

R E F E R A T

Compartiment de specialitate .- Biroul Impozite şi Taxe Locale Victoria
Obiect : iniţiere proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de
salubrizare, pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului
privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele
fizice în oraşul Victoria.
Solicitant: Asociaţia Intercomunitată ”Eco Sistem” Victoria, SC Ecosistem Victoria
Propunerea compartimentului de specialitate –
La aceasta data, in oraşul Victoria, gestiunea serviciului de salubrizare, este
delegata prin procedura delegaţie directă operatorului S.C. Ecosistem SRL Victoria in baza
Contractului nr. 07/01.04.2013.
Serviciul de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si
asimilabile acestora se presteaza, in prezent de operatorul de salubritate, in baza
contractelor pe care operatorul le are incheiate cu persoanele fizice si juridice, in oraşul
Victoria.
Din datele statistice, populatia oraşului Victoria este de 8715 locuitori, iar din
evidentele operatorului de salubritate reiese ca doar un numar de 4235 au contracte
incheiate pe categorii de utilizatori, iar restul doar participa nemijlocit la depozitarea
necontrolata a deseurilor.
Aceasta stare de lucruri duce in final la cheltuirea unor sume semnificative din
bugetul local al oraşului pentru evacuarea gunoiului si salubrizarea zonelor afectate.
Neplacerile de mai sus ingreuneaza prestarea serviciilor de salubrizare, afecteaza
aspectul edilitar-gospodaresc al oraşului si pot produce, in mod cert blocaje in activitatiile
din acest domeniu.
Din aceste motive, se poate lua in discutie si analiza ca, incepand cu data de
01.01.2018, sa se instituie TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE pentru plata serviciilor de
colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor menajere si asimilabile
acestora, pentru persoanele fizice, care sa fie colectata prin Biroul Impozite si Taxe Locale
Victoria.
Persoanele care desfasoara activitati în spaţiile care pe lângă destinaţia de locuinţă au şi
altă destinaţie datoreaza pe lângă tariful prevăzut în contractual de salubrizare şi taxa
speciala de salubrizare corespunzătoare numărului de persoane care locuiesc la adresa
respectivă. Platitori ai taxei speciale da salubrizare sunt si chiriasii imobilelor aflate in
proprietatea statului, a oraşului Victoria.

Operatorul serviciului de salubritate din oraşul Victoria impreuna cu Biroul
Impozite si Taxe Locale Victoria vor asigura evidenta la zi a tuturor utilizatorilor persoane
fizice in vederea impunerii taxei speciale de salubrizare.
Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor, va oferii sprijin Biroul
Impozite si Taxe Locale prin furnizarea de informatii utile in vederea constituirii bazei de
date ce vizeaza seviciul de salubritate.
Propunerea supusă analizarii si aprobarii are la baza :
- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , art.
6 alin. 1 lit. k) şi l), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au
competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea
şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în ceea ce priveşte
stabilirea taxelor speciale; stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de
operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
- prevederile art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
potrivit cărora, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile locale pot
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în
conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, iar potrivit art.30 din Legea nr.273/2006, cuantumul taxelor speciale se
stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru
finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
- prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, alin. 1 lit. b “ În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul
gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de
salubrizare, utilizatorii achită contravaloare serviciului de salubrizare prin: b) taxe speciale, în

cazul prestaţiilor efectuate în beneficiu întregii comunităţi locale ”.
-prevederile art.36 alin.2 lit. „d” si alin „6” litera „a” pct.14 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile art.30 din Legea nr.273/2003, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare Instituirea taxei speciale de salubrizare, ar putea
duce la cresterea calitatii serviciilor, la disparitia fenomenului de abandonare si depozitare
a gunoaielor pe domeniul public, iar toti locuitorii vor beneficia de colectarea deseurilor
urbane in conditii normale;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.5/14.12.2017 aprobată în şedinta AGA a
Asociaţiei Intercomunitare ”Eco Sistem” Victoria;
- Adresa nr.231.1/14.12.2017 a SC Ecosistem Victoria privind aprobarea tarifelor pe raza
administrative teritorială a oraşului Victoeia, având la bază Hotărârea AGA nr.5/14.12.2017.
Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa hotarati cu privire la necesitatea
si oportunitatea iniţierii proiectului de hotărâre aprobarea taxei speciale de salubrizare,

pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în
oraşul Victoria.
Anexăm alăturat modelul de Regulament privind instituirea si administrarea
taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul Victoria.
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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza
orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului nr.29660/15.12.2017 şi Referatul
nr.29487/15.12.2017 întocmit de către Biroul Impozite şi Taxe Locale privind
aprobarea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane fizice, pe raza orasului
Victoria si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale
de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul Victoria.
- Anuntul inregistrat sub nr.29659/15.12.2017 privind procedura dezbaterii
publice a Proiectului de hotarare pentru aprobarea taxei speciale de salubrizare,
pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria si a Regulamentului privind
instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
în oraşul Victoria.
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 şicompletările ulterioare;
-art.6, alin.1), lit. k) şi l), art. 9, art.25, art.26, din Legea nr. 101/2006 privind
serviciul desalubritate a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
-art.1, alin.2), lit.e), art.8, alin. 3), lit. j) şi art.43 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
destabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului
de salubritatea 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;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
public, republicată.
- Statutul Asociaţiei Intercomunitară Eco Sistem Victoria
În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. ,,d” raportat la alin. (6), lit. ,,a”,
punctul 14 şi ale art.45, alin. (2), lit. ,,c”, art. 48, alin.2, art.115, alin. 1, lit. ,,b” din

Legea administraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTARASTE
Art. 1 - Se aprobă taxa specială de salubrizare pe raza administrativa a orasului
Victoria pentru persoane fizice, în cuantum de 8 lei/persoană/lună.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în oraşul Victoria potrivit Anexei,
parte integranta a prezentei hotarari.
Art. 3.(1). SC Ecosistem Victoria SRL va lua măsuri pentru rezilierea
contractelor de prestare a serviciului de salubrizare , prin notificarea persoanelor
fizice care au avut incheiate contracte, cu obligaţia finalizării acestei acţiuni până la
data de 28 februarie 2018.
(2). SC Ecosistem Victoria SRL are obligatia sa intreprinda toate demersurile
legale in vederea recuperarii debitelor restante la data rezilierii contractelor de
prestare a serviciului de salubrizare de pe raza orasului Victoria, valabile pana la data
de 31.12.2017.
Art.4 Se aprobă tariful pentru persoanele juridice cu sediul/punct de lucru pe
raza oraşului Victoria la 85 lei (fără TVA)/metru cub.
Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi SC Ecosistem Victoria
SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Anexa la HCL _______

Regulament de instituire şi administrare a taxei special de salubrizare
în Oraşul Victoria
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Conform prevedereilor art 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea
serviciilor publice locale, consiliile locale aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac
venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art.2. În baza Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităţilor,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi Ordinul nr. 82/2015 privind
Regulamentul – cadru al Serviciului de salubrizare a localităţilor. Pentru asigurarea
finanţării serviciului de salubrizare utilizatorii achită contravaloarea serviciului de
salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract cu operatorul de servicii
sau prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatorul de
serviciu.
2. MODALITĂŢI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIŢII ŞI TERMENE
DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR DE IMPUNERE)
Art.3. Pe teritoriul administrativ al oraşului Victoria, se instituie taxa specială
de salubrizare pentru asigurarea următoarelor activităţi ale serviciului de salubrizare:
 Colectarea deşeurilor, transportul la staţia de transfer şi adminisrarea
staţiilor de transfer, transportul de la staţia de transfer la depozite autorizate şi toate
celelalte necesităţi financiare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de
gestionare a deşeurilor.
Art.4. Taxa de salubrizare se instituie începând cu data de 01.01.2018.
ART.5. (1) Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către
beneficiarii serviciului public, proprietarii imobilelor, persoane fizice situate pe raza
oraşului Victoria.
(2) Prin excepţie de la alin. (1) în cazul imobilelor proprietatea de stat/UAT,
beneficiarul serviciului este chiriaşul/concesionarul/locatarul/administratorul,
beneficiarul dreptului de folosinţă, etc.
Art.6. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei special de salubrizare în
funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respective numărul locatarilor
existenţi la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).

2.1 Declaratia de impunere
Art. 7 (1). În vederea stabilirii taxei speciale de salubritate , beneficiarii
serviciului au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere, data pe propria răspundere
conform anexelor 1-3, în termen de 30 de zile de la data instituirii taxei.
a)
Utilizatori casnici – persoane fizice ce deţin în proprietate imobile cu
destinaţia de locuinţă.
b)
Utilizatori non-casnici – persoane fizice ce deţin in proprietate imobile
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
(2) Utilizatorii casnici care sunt proprietarii de imobile cu destinaţia de locuinţă
de pe teritoriul oraşului Victoria, au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea
cuantumului taxei special de salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru
fiecare unitate locativă deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie că este inchiriată
altor persoane fizice.
(3) În cazul imobilelor proprietate persoanelor fizice, care sunt închiriate
persoanelor juridice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine
proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia de impunere (Anexa 2) pentru
fiecare imobil deţinut.
(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea statului si / sau a oraşului Victoria,
obligaţia depunerii declaraţiei de impunere revine chiriaşilor imobilului. Se va
depune Declaraţia de impunere (Anexa 1).
(5) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanţă, etc.) şi nu sunt
imobile de domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa
lunară fiind calculate luându-se în considerare 1 singură persoană. Declaraţia se
depune pentru fiecare unitate locative deţinută.
(6) Utilizatorii non-casnici (proprietari de imobile, sau care au sediul/puncte de
lucru în imobile inchiriate de la alte persoane juridice) au obligaţia depunerii
declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei special de salubrizare (Anexa 2) pentru
sediul şi toate punctele de lucru în care desfăşoară activitatăţi (economice sau de altă
natură) pe teritoriul administrativ al oraşului Victoria. Declaraţia se depune pentru
fiecare imobil.
Plata taxei special de salubrizare este în sarcina utilizatorilor non-casnici, proprietari
ai imobilelor;
(7) Pentru situaţia în care în imobile sunt înregistrate sedii/puncte de lucru –
personae juridice, pe lângă tariful prevăzut în contractual de salubrizare încheiat cu
operatorul SC Ecosistem SRL, proprietarul are obligaţia să depună Declaraţie de
impunere (Anexa 1);
Art.8. 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.9. Declaraţia de impunere se va depune însoţită de copie după actul de
identitate, la Registratura din cadrul Primăriei oraşului Victoria, pe raza căreia
persoanele fizice au domiciliul/ reşedinţa/ deţin proprietatea.

Art.10 Ca urmare a depunerii declaraţiei, beneficiarii serviciului vor primi
decizia de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată
pentru anul în curs. Cuantumul taxei de salubrizare se va publica la sediul Primăriei
Victoria, str. Stadionului, nr.14, pe site-ul acesteia şi/sau în mass-media locală.
Art.11 În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului
trimestru, obligaţia de plată subzistă, utilizatorii casnici şi non-casnici având obligaţia
de a consulta site-ul/avizierul Primăriei Victoria.
Art.12. Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare
pot fi modificate, la cerere pe parcursul anului prin depunerea declaraţiei rectificative,
întocmite conform Anexelor 1-2.
Art.13 Declaraţia rectificativă se depune în termen de 30 de zile de la data
apariţiei oricărei modificări a datelor declaraţiei iniţiale, urmând ca modificarea taxei
de salubrizare să se efectueze în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii
declaraţiei rectificative.
Art.14 (1) În cazul nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei
speciale de salubrizare obligatia de plata se va stabili din oficiu de către organele de
specialitate ale autorităţilor locale pe baza oricăror date şi informaţii deţinute/obţinute
de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, SC ECOSISTEM SRL, etc.).
(2) În cazul nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei special
de salubrizare de către utilizatorii casnici, obligaţia de plată se va stabili din oficiu pe
baza estimării unui nr. de 3 peroane pentru fiecare imobil.
(3) În vederea completării baze de date cu privire la utilizatorii existenţi pe raza
oraşului Victoria SC ECOSISTEM SRL va transmite Biroului de Impozite şi Taxe
Locale evidenţa la zi a tuturor utilizatorilor cu contract/sau fără contract precum şi
persoanele componente ale familiilor acestora, până cel târziu la data de 25.01.2018.
(4). Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea
acestora peste termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(5). Decizia de impunere pentru taxa specială de salubritate in cadrul
sistemului integrat de management al deşeurilor este prezentată în Anexa nr. 3 pentru
utilizatori casnici, constituind în acelaşi timp înştiinţare deplată.
2.2 Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubritate
Art. 15. (1). Taxa specială de salubrizare va fi stabilită lunar pe baza tarifelor
de gestionare a deşeurilor şi a datelor centralizate de către Asociaţia de Dezvoltare
Eco Sistem Victoria, pentru utilizatorii casnici 8 lei/ persoană/ lună.
Art.16. (1) Colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor provenite din
gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuinţelor proprietate personală, colectarea deşeurilor de la evenimente special,
precum şi a deşeurilor voluminoase la cerere se va realiza in baza unui contract
încheiat între operatorul de salubrizare şi generatorii de deşeuri.

(2) Pentru această activitate se va achita un tarif de către generatorii de deşeuri,
stabilit de către autoritatea publică pe raza căreia se generează deşeurile, calculate pe
baza tarifului operatorului de salubrizare.
Art.17.(1) Colectarea şi gestionarea deşeurilor abandonate pe domeniul public
va fi suportată de către oraşul Victoria, din bugetul local. Operatorul pentru
desfăşurarea activităţii de colectare şi transport, cu excepţia deşeurilor periculoase au
obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care
producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţenia şi
refacerea mediului, precum şi cele legate de transport, valorificare,
recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de autoritatea administraţiei publice
locale.
(2) După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este
obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice
locale cât şi sancţiunile contravenţionale.
Art.18. (1) Taxa speciala de salubrizare se va aproba anual prin hotărâre a
Consiliului local si se va actualiza până la sfârşitul anului în curs pentru anul următor,
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Taxa specială de salubrizare se poate actualiza şi aproba până la sfârşitul
anului în curs pentru anul următor, conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de
următoarele criterii:
a) indicele de inflaţie,
b) creşterea costurilor la elememntele component ale taxei special (carburanţii,
taxa de depozitare, ect. Conform reglementărilor în vigoare).
3. TERMENE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRITATE
Art.19. Taxa specială de salubritate se datorează lunar cu termen de plată până
în data de 15 a lunii următoare.
Art. 20. Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici care au dobândit clădiri după
data depunerii Declaratiei - datorează taxa de salubritate 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 proporţional cu
numărul lunilor rămase din anul în curs.
Art. 21. Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage
după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevazute de Codul de Procedura
Fiscala.
Art. 22. (1) Taxa specială de salubritate 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, in condiţiile Codului de Procedura Fiscala.
(2)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubritate
se aplică măsurile de urmărire şi executare silită prevăzute de legislaţia specială în
vigoare - Codul de Procedura Fiscala.

Art. 23. (1) Taxa speciala de salubritate se încasează prin casieria Primariei
oraş Victoria,direct în contul Primăriei Victoria precum si prin orice fel de instrument
de plata agreat. In cazul platilor prin virament, taxa se consideră platită la data
înscrisă de bancă pe instrumentul de plată.
(2) În cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va
achita toate cheltuielile suplimentare efectuate pentru urmărirea şi incasarea acesteia.
4. FACILITĂŢI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE
Art. 24 (1). Cetatenilor care lipsesc din localitate cel putin 90 de zile
consecutive dintr-un an calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative
de tip viza de flotant, contracte de munca în străinatate, adeverinta eliberată de
instituţia de învăţământ ( în cazul elevilor şi studenţilor) sau alte documente
justificative, li se va recalcula taxa de salubrizate datorată, în funcţie de numarul de
persoane declarate;
(2). Persoanele prevazute la art. 24, alin. (1) au obligatia de a completa cererea
tip pusa la dispozitie de autoritatea locala prin grija Biroului de Impozite şi Taxe
Locale sau Compartimentului relatii cu public, cu precizarea perioadei de suspendare
de la plata taxei de salubritate.
(3) În cazuri de deces, taxa specială de salubritate va fi sistată începand cu data
de întai a lunii urmatoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere
însoţită de documente justificative.
(4) Pentru familiile cu mai mult de 5 minori in intretinere taxa specială de
salubritate se limiteaza la un numar maxim de 5 minori.
(5) Persoanele fizice beneficiare de facilităţi fiscale/scutiri de la plata taxei
speciale de salubritate se stabilesc prin hotărârea consiliului local, sumele aferente
urmând a fi suportate din bugetul local al unităţii administrativ teritoriale.
5. GESTIONAREA VENITURILOR ŞI
AFERENTE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

A

CHELTUIELILOR

Art.25 (1) Biroul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Victoria, care
colectează taxa special stabilită pentru serviciile de salubrizare precizate anterior, are
următoarele atribuţii:
a)
urmăreşte depunerea declaraţiilor de la persoanele fizice şi asigură
înregistrarea acestora;
b)
încasează lunar de la persoane fizice taxele special stabilite în temeiul
Hotărârii Consiliului Local;
c)
ţine evidenţa sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
d)
asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei
de salubrizare a sumelor încasate în numerar la casierie;
e)
operează în evidenţele proprii debitările, încetările, scutirile şi reducerile
prevăzute în actele normative/administrative, după caz;
f)
colaborează cu Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi SC
Ecosistem Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de
management integrat al deşeurilor;

(2) Biroul buget, financiar contabil din cadrul Primăriei Victoria are
următoarele atribuţii:
a)
ţine evidenţa pe bază de documente justificative a sumelor plătite
operatorilor de salubrizare;
b)
colaborează cu Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi SC
Ecosistem Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de
management integrat al deşeurilor;
(3) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează direct către
operatorii serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoţite de detalierea
cantităţii/serviciilor prestate, în limita sumelor încasate din taxa special de
salubrizare.
(4) Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria va monitoriza activităţile de
colectare, transport şi sortare, compostare şi depozitare a deşeurilor menajere şi
asimilabile pe fiecare unitate administrative teritorială membră în parte. Sumele
obţinute din taxa special de salubrizare vor fi utilizate exclusive pentru acoperirea
cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului de salubritate.
(5) Soldul la sfârţitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în
anul următor, cu acelaşi destinaşie.
5. SANCŢIUNI
Art.26. (1) Declaraţiiile de impunere/declaraţiile rectificative depuse după
expirarea termenelor stabilite, declaraţiile incomplete şi/sau neconforme cu datele
reale se sancţionează în condiţiile legii.
(2) Neplata taxei la termenele stabilite, atrage dupa sine, calculul şi plata
majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită,
prevazute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
6. DISPOZIŢII FINALE
Atr.27 Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul serviciului de
salubrizare conform graficului stabilit de acesta , care va fi comunicat cetăţenilor
oraşului.
Art.28. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se face venit la
bugetul local al oraşului Victoria.
Art.29. Decontarea către operatorul de prestări servicii de salubrizare se face
pe bază de situaţiei avizată de către Biroul ADPP din cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraşului Victoria.
Art.30(1) Taxa special de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a
Consiliului Local. Conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul este valabil de la data aprobării şi produce efecte în
termenul prevăzul de art.50 din Legea nr.215/2001 privind administraţia public
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE

SECRETAR

ANEXA 1 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei
speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice
(pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în
locuinţe proprietate de stat/UAT
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare
pentru utilizatorii casnici
în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____
INIŢIALĂ
RECTIFICATIVĂ

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al
locuinţei
situată
în
localitatea
Oraşul
Victoria,
str.
_____________________________,
nr.___,bl.___,sc.___,
ap.____
,
domiciliat(ă)
în
localitatea
______________________ ,
str.___________________,
nr.___,bl.___,sc.___,ap.___,tel/fax,____________________
e-mail___________________________________,
născut(ă)
la
data
de
______________,
posesor al B.I seria ___ , nr.________, C.N.P ________________________ , având
locul
de
muncă
la
_______________________________/pensionar
___________________,
declar pe proprie răspundere in solidar cu persoanele care domiciliaza la acesta
adresa ,
cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, că unitatea locativă
are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi etc.):
Numele şi prenumele

Calitatea (sot, sotie,
fiu, fiica, chirias, etc)

Cod
personal

numeric Categoria de scutire
*)

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care
Completează declaraţia de impunere (daca domiciliaza la adresa mentionata)

Declaraţia se va complete şi în situaţia în care imobilul este declarat şi sediu de
persoană juridică, dar este folosit în principal ca locuinţă.
Din care în categoriile de scutire se încadrează*), conform art.___ alin ____ dacă este
cazul.
În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în copie prezentei actele doveditoare.

Data________________ Semnătura________________

ANEXA 2 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei
speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice
(pentru imobile unde există sedii/puncte de lucru ale persoanelor juridice)
DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare
pentru proprietarii de imobile persoane fizice pentru imobile unde există sedii/puncte de
lucru ale persoanelor juridice
în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____

INIŢIALĂ
RECTIFICATIVĂ
Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar al locuinţei situată
în localitatea Oraşul Victoria, str. _____________________________,nr.___,bl.___,sc.___,
ap.____
,
domiciliat(ă
)în
localitatea_______________,str.________________,nr.___,bl.___,sc.___,ap.___,
tel/fax,____________________e-mail_______________________,
născut(ă)
la
data
de
______________,posesor al B.I seria ___ , nr.________, C.N.P ________________________ ,
având locul de muncă la _______________________________/pensionar ___________________,
declar pe proprie răspundere că în unitatea locativă există sedii/puncte de lucru ale persoanelor
juridice*, respectiv:
Denumirea
persoanei Domeniul de activitate
Certificat unic de înregistrare
juridice
la registrul comerţului

declar pe proprie răspundere in solidar cu persoanele care domiciliaza la acesta
adresa ,
cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, că unitatea locativă
are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi etc.)**:
Numele
prenumele

şi Calitatea (sot, sotie,
fiu, fiica, chirias, etc)

Cod
personal

numeric Categoria de scutire
*)

*Se vor trece datele tuturor persoanelor juridice care desfăşoară activitatea la adresa menţionată.
** Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care
Completează declaraţia de impunere (daca domiciliaza la adresa mentionata)
Această declaraţie va fi însoţită de copie a contractului de presări servicii a fiecărei persoanei
juridice încheiat cu SC Eco Sistem SRL .

Data________________ Semnătura________________

ANEXA 3 – Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare
datorată de proprietar de imobile (pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor
persoane fizice), de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT precum şi de
proprietarii de imobile persoane fizice pentru imobile unde există sedii/puncte de lucru ale
persoanelor juridice

Nr. _____/_______
Aprobat,
Primar, Cristian
Gheorghe

DECIZIA DE IMPUNERE
pentru stabilirea taxei speciale de salubriza
în conformitate cu H.C.L nr. ____/_____
D-lui/D-nei _______________________________, identificat/ă prin CNP
____________________, BI/CI
seria ___, nr._______, având calitatea de
proprietar/chirias al spaţiului/locuinţei situat în
Oraşul Victoria ,
str.________________
, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , jud.___________, domiciliat(ă) în localitatea
________
, str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, jud.________.
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. ......../............. privind aprobarea
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul
Victoria şi a Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
se stabilesc următoarele obligaţii de plată:
Numar de persoane

Taxa specială de
salubrizare

Număr luni

1

2

3

Suma de plată
aferentă taxei de
salubrizare
Total =1x2x3

Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată lunar, până la data
de 15 a lunii următoare.
Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele stabilite, se percep majorări de
întârziere conform Codului de Procedura Fiscala.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva acestui act administrativ se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile,
care se depune la sediul Primăriei oraşului Victoria.
Sef birou impozite şi taxe,

Întocmit,

