
Anexa  la H.C.L. nr.22 din 30.05.2018    

Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare 

I. Reglementari generale :   

Art.1. Potrivit  prevederilor  art. 484 din  Legea 227/2015  privind  Codul Fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.30 din Legea nr. 

273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările  ulterioare,  

Consiliile  locale  aproba  taxe  speciale  pentru funcţionarea serviciilor publice, 

create in interesul persoanelor fizice, stabilind cuantumul taxelor speciale anuale si 

aprobând regulament de stabilire a modului de organizare si funcţionare a serviciilor 

publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.  

Art.2. S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A în calitate de operator al 

serviciilor publice de salubritate în comuna Roseti  conform contractului 

nr.34/2223/20.07.2017 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport al 

deseurilor in zona 3 Calarasi din judetul Calarasi, asigura colectarea, transportul si 

depozitarea, in vederea eliminării, a deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii 

acestor servicii, persoane fizice si juridice.  

Art.3.  Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare , pentru asigurarea 

finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubrizare prin:  

a) tarife, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 

prestare a serviciului de salubrizare ; 

b) taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, fără contract.  

      Astfel, persoanele care nu sunt in relaţii contractuale cu operatorul de salubritate 

si produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, 

beneficiază in mod fraudulos de aceleaşi servicii de care beneficiază si acele 

persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, in sensul ca acele 

reziduuri care emana de la aceste persoane sunt colectate si transportate in vederea 

eliminării la rampa de deşeuri cu care are încheiat contract operatorul.  

Comuna Roseți, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului , împreună  cu operatorul de salubritate, au obligaţia să  ţină  la zi evidenţa 

tuturor utilizatorilor (persoane fizice si juridice) cu si fară  contracte de salubrizare.  

 In  consecinţa  se  impune  instituirea  unei  taxe  speciale  de  salubrizare conform 

metodologiei de mai jos.    

II. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa de  

salubrizare sunt: 



 a)  persoane  fizice  care  nu  au  încheiat contract  de  prestări  servicii  cu 

operatorul serviciilor publice de salubrizare în comuna Roseti; 

 b) persoane fizice ale căror contracte au fost denunţate in mod unilateral de către 

operatorul de servicii publice de salubrizare pentru neachitarea  contravalorii   

serviciilor   prestate în   termen   de  30  de zile calendaristice de la data expirării 

termenului de plata. 

Taxa specială  de salubrizare se plătește de către toţi producătorii de deșeuri 

menajere si nemenajere,care  locuiesc sau desfășoară  activităţi pe raza comunei 

Roseți si care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciului. 

 Art.4. In vederea identificării persoanelor fizice fără contract de prestări servicii 

incheiate cu operatorul serviciului S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A se 

vor efectua verificari  la Compartimentul Reg. Agricol-Cadastru si Agricultura  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseti,  pentru a determina 

numărul de persoane din fiecare gospodărie. 

(1)In cazul în care până  la finele lunii Mai 2018 utilizatorii, persoane fizice , nu au 

încheiat contract pentru prestarea activităţii serviciului de salubrizare acetia vor opta 

pentru varianta achitării prestaţiei prin taxa specială  de salubrizare prin depunerea la 

casieria Primarei comunei Roseti a declaratiei speciale de impunere privind numarul 

membrilor din imobil/gospodarie. 

 (2)Declaraţia pe propria răspundere a persoanelor fizice că nu încheie contract cu 

operatorul de salubritate, împreună  cu documentele justificative, se va depune până  

la sfârșitul lunii iunie 2018.  

 Art.5. Dupa identificarea persoanelor fizice fara contracte de prestări servicii 

incheiate cu operatorul serviciului  S.C. RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A  

se va proceda la somarea acestora in vederea încheierii contractului de prestări 

servicii.  

Art.6. Compartimentul  Impozite şi Taxe, aplică taxa speciala de salubrizare pe baza 

de declaraţii de impunere, ori din oficiu(conform datelor inscrise privind membrii 

gospodariei din registrul agricol),  în  condiţiile  stabilite  prin  legislaţia  in  vigoare  

aplicabila  in  domeniul taxelor si impozitelor locale, in caz de neprezentare in 

vederea declarării, in urma  somaţiei  comunicate  in  acest  sens,  ori  in caz de refuz  

al  declarării  bazei  de impunere.  

Art.7.  In  cazul  impunerii  din  oficiu,  la  stabilirea  taxei  speciale  de salubrizare 

datorata de persoane fizice, se vor lua in calcul persoanele inscrise in registrul 

agricol.     

  Art.8. In cazul persoanelor fizice ale căror contracte de prestări servicii s-au 

denunţat in mod unilateral de către operatorul de servicii de salubrizare, pentru 

neachitarea contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 zile  calendaristice  de  



la  data  expirării  termenului  de  plata,  prestatorul serviciului de salubrizare va 

proceda la preavizarea beneficiarului serviciului, urmând ca taxa speciala de    

salubrizare sa se datoreze începând cu data de intai a lunii următoare  datei la care 

s-a denunţat contractul de prestări servicii.  

Art.9. In  cazul  in  care  beneficiarii  serviciilor  publice  de  salubrizare, persoane 

fizice perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior  

stabilirii obligaţiei de plata a taxei speciale de salubritate, taxa speciala încetează in 

ultima zi a lunii in care s-a perfectat contractul de prestări servicii, in baza instiintarii 

in acest sens a compartimentului Impozite si Taxe  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Roseti, de către societatea prestatoare a serviciului 

public de salubritate.  

   Termenele   de   plata   ale   taxei   speciale   de   salubrizare   si modalităţile 

de plata :   

Art.10. Taxa specială de salubrizare se achita lunar, si se încasează la casieria 

Primăriei Roseti, ori prin virament bancar contul deschis ____________________ la 

Trezoreria Calarasi.   

 IV Dispozitii finale:  

Art.11. Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod 

exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de salubrizare .  

Art.12. Prevederile prezentului regularnent nu sunt aplicabile în situaţia în care 

contractul de prestări servicii de salubrizare este denunţat/reziliat de către părţi din 

diferite cauze, recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului efectuându-

se potrivit procedurii de drept comun, scopul prezentului Regulament fiind si acela de 

a crește numărul utilizatorilor persoane fizice  care încheie contract de salubrizare.  

Art.13. (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia să  identifice utilizatorii 

care beneficiază  de prestarea serviciului de salubrizare fără  contract, în condiţiile 

legii. 

 (2) Până la data de 15 Iunie 2018 și apoi lunar, operatorul de salubritate va 

transmite către Primăria Roseți situaţia detaliată a persoanelor fizice care au încheiat 

contract  precum si  situatia cu cei care nu au încheiat contract. 

 (3) Modificările intervenite într-o lună  vor fi operate începând cu ziua de întâi a lunii 

următoare.  

(4) Situaţia detaliată  va cuprinde toate datele de identificare a persoanelor fizice si 

juridice: * nurne prenume / denumire * adresă  / sediu * CNP/CUI * nr. si data 

încheierii contractului. 

Art.14. Acordul persoanelor fizice  la stabilirea taxei speciale de salubritate se 

considera dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local  Roseti privind 



instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază 

utilizatorii fara contract din comuna Roseti  si aprobarea « Regulamentului privind 

instituirea  si aplicarea taxei speciale de salubrizare.    


