
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA TITE ŞTI 
CONSILIUL LOCAL  
LEGISLATURA 2016-2020 
      
                      - P R O I E C T -        
              

H O T Ă R Â R E A  N R. ……. 
  

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor  
de care beneficiază utilizatorii f ără contract din comuna Titești  
şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea  

taxei speciale de salubrizare” 
  

Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 
......12.2017 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri 
aleşi în funcţie; 

Luând în discuție expunerea de motive a primarului comunei Titești nr. 
328/22.01.2015 și Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din 
comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei 
speciale de salubrizare”; 

Văzând referatul de specialitate înregistrat la nr...... din ....12.2017 întocmit 
de viceprimarul comunei; 

Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii şi lini ştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul 
comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil 
proiectul de hotărâre; 

Realizând publicarea anunțului cu nr.3044/10.11.2017 privind elaborarea 
proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din 
comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei 
speciale de salubrizare”, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 
alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) şi (5) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 484 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 
art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv art. 36 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. „c” şi alin. (6) lit. 
“a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.c şi a art. 115 alin.1 lit.b din Legea 



administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de …. voturi „pentru”, ... voturi „împotrivă” 
şi … „abţineri”, adoptă următoarea:    

 
H O T Ă R Ă R E : 

 
Art. 1. Începând cu 1 ianuarie 2018 se instituie taxa specială de salubrizare 

aplicată în cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali, 
fără contract de prestări servicii publice și cei cărora li s-a denunțat unilateral 
contractul de către operator, după cum urmează: 

- persoane fizice  12 lei /persoană /lună fără TVA 
-  persoane juridice 400 lei/tonă/lună/fără TVA 
Art. 2. Se aprobă ”Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale 

de salubrizare” conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. 
 Art.3. Se aprobă modelul de ”Declarație de impunere în vederea stabilirii 

cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice”, conform 
anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 4. Se aprobă modelul de ”Declarație de impunere în vederea stabilirii 
cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice”, conform 
anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Titeşti,  compartimentul impozite şi taxe şi compartimentul 
agricol. 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, 
compartimentului impozite și taxe, compartimentului agricol și  Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Titeşti. 
 (2) – Aducerea la cunoştinţă publică se face pe pagina de internet 
www.titesti.ro, prin afişare la sediul primăriei cât şi în punctele amenajate în 
fiecare sat. 
                                                                                               Titeşti la ….12.2017 
                                    Avizat pentru legalitate,   
  Inițiator, 
                          Primar,                                                       Secretar al comunei 
                  Daneș Cătălin Nicușor                                                 Rouă Petru  
 
 
Nr.ex.6 
Red/Dact.P.R. 
 

    
 
 
 
 



Anexa nr.1 la H.C.L.  
                                                                                                  nr. 9 din ....12.2017 

 
REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE 

SALUBRIZARE 
 

 
I. Reglementări generale: 

 
Art.1  Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 
din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea 
serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se 
propun taxele respective. 

Art.2  În conformitate cu HCL. nr.25/2009, S.C. URBAN  S.A., în calitate de 
operator al serviciilor publice de salubritate în comuna Titești, asigură ridicarea şi 
transportul deşeurilor  menajere de la toţi utilizatorii, acestor servicii. 

Art.3  Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: taxe speciale, în cazul prestaţiilor de 
care beneficiază individual fără contract și art.26 alin.3 ”Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) 
lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea 
prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract”. 

Utilizatorii pot achita contravaloarea serviciului de salubrizare și  prin tarife, 
în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

     
II.  Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare: 
 

Art.4 Modul de organizare și funcționare a serviciului zonal de salubrizare 
este stabilit prin H.C.L. nr. 17/27.07.2009 privind înființarea serviciului public 
zonal de salubrizare, aprobarea Regulamentului serviciului public zonal de 
salubrizare și a Caietului de sarcini al serviciului public zonal de salubrizare în 
localitățile Brezoi, Boișoara, Cîineni, Malaia, Perișani, Racovița, Titești și 
Voineasa. 

Art.5 Veniturile încasate din taxa specială de salubrizare vor fi evidențiate 
distinct în contabilitate și vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de 



salubrizare prestate de către operator în afara unor contracte încheiate cu 
utilizatorii serviciului de salubrizare.   
 
III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare  pentru care se instituie taxa 
specială de salubrizare, condiţii de impunere: 
 

Art.6 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie 
taxa specială de salubrizare sunt: persoane fizice, persoane fizice autorizate sau 
asimilate acestora și persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări 
servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate în comuna Titești, inclusiv 
persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora și persoane 
juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform 
prevederilor legale, de către operatorul serviciilor publice de salubrizare, pentru 
neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data expirării termenului de plată; 

Art.7  (1) Compartimentul financiar contabil aplică taxa specială de 
salubrizare pe bază de declaraţii de impunere (anexa nr. 2, anexa 3 la H.C.L. nr.54 
/19.12.2017), ori din oficiu, în baza deciziei de impunere. Prin grija 
compartimentului financiar contabil, taxe şi impozite se vor trimite înştiinţări către 
toate persoanele fizice şi juridice cu obligaţia pentru depunerea declaraţiilor de 
impunere în termen de 15 zile de la primire. În caz de nedepunere a declaraţiei, ori 
refuz al declarării bazei de impunere se va emite decizia de impunere din oficiu. 

(2) Operatorul de salubrizare SC Urban S.A., are obligația să identifice și să 
someze persoanele fizice și persoanele juridice în vederea semnării contractului de 
prestări servicii. Dacă aceștia refuză semnarea contractului, operatorul va 
comunica Primăriei comunei Titești lista cu persoanele fizice și juridice care nu au 
perfectat contracte nici în urma somării, în vederea aplicării pentru aceștia a taxei 
speciale de salubrizare. 
 
IV. Procedura de calcul și impunere a taxei 
 

Art.8 Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor fizice 
este de 12 lei/persoana/lună fără TVA și cuantumul taxei speciale de salubrizare , 
în cazul persoanelor juridice este de 400 lei/tonă/lună fără TVA.  

Art.9 Compartimentul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Titești stabilește taxa specială de salubrizare pe 
baza unei declarații de impunere (persoane fizice anexa 2 la hotărâre, respectiv 
persoane juridice – anexa 3 la prezenta hotărâre), ori din oficiu în caz de 
neprezentare în vederea declarării, nici în urma somației comunicată în acest sens, 
ori refuz al declarării bazei de impunere în condițiile stabilite prin legislația în 
vigoare aplicabilă în domeniul taxelor și impozitelor locale, emite Decizie de 
impunere.   



Art.10 În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice ale căror contracte 
de prestări servicii au fost denunțate în mod unilateral de către operatorul de 
servicii de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în 
termen de 30 de zile de la data expirării termenului de plată, operatorul serviciului 
de salubrizare va proceda la notificarea beneficiarului serviciului, urmând ca taxa 
specială de salubrizare să se datoreze începând cu data de întâi a lunii următoare 
datei la care s-a denunțat contractul de prestări servicii. Impunerea taxei speciale se 
face pentru beneficiarul persoană fizică sau persoană juridică care funcționează în 
spațiu.  

Art.11 Cuantumul taxei va fi actualizat ori de câte ori este necesar. 
Actualizarea se va realiza concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru 
salubrizare făcută potrivit reglementărilor legale în vigoare și vor fi aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești. 

Art.12 Taxa specială în cuantumul stabilit prin art.8 din prezentul 
Regulament, se aplică pentru fiecare beneficiar și pentru fiecare lună în 
calendaristică. 

Art.13 (1) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 10 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se achită la ghișeul Impozite și taxe 
locale sau prin virament în contul RO87TREZ49321360206XXXXX deschis la 
Trezoreria Gura Lotrului. 

(2) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către utilizator a taxei, se 
datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere 
este de 1% (prevăzut de art.183 din Legea nr.207/2015 – Codul de procedură 
fiscală) din cuantumul debitului neachitat în termen, calculată pentru fiecare lună 
sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență 
și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Art.14 (1) Aplicarea taxei începe de la data de 1 a lunii următoare 
identificării beneficiarului și finalizării procedurilor de comunicare/somare 
prevăzute la art.7. 

(2) În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate 
acestora și juridice a căror contracte au fost denunțate unilateral de operator, 
aplicarea taxei începe de la data de 1 a lunii următoarei date la care s-a denunțat 
contractul de prestări servicii și finalizarea procedurilor de comunicare/somare. 

Art.15 Aplicarea taxei încetează în prima zi a lunii următoare datei în care 
beneficiarul a prezentat organului de specialitate contractul de prestări servicii 
încheiat cu operatorul, sau în aczul încetării calității de proprietar. 

 
V. Dispoziţii finale:  

 
Art.16 Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în 

mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al 
serviciului public de salubritate. Sumele rămase neutilizate se raportează în anul 



următor cu aceaşi destinaţie. 
Art.17 Denunțarea unilaterală a contractelor de salubrizare se face în 

condițiile legii. Persoanelor fizice și, persoanelor fizice autorizate sau asimilate 
acestora și persoanelor juridice cărora li s-a denunțat unilateral contractul, 
dobândesc de îndată calitatea de beneficiari și li se aplică prevederile prezentei 
Hotărâri a Consiliului Local al comunei Titești.    

                                                  
                                                                                   Titești la .......12.2017 
         Avizat pentru legalitate, 

  Inițiator, 
              Primar,                                                       Secretar al comunei,                          

            Daneș Cătălin Nicușor                                                       Rouă Petru 
 
 



Anexa nr.2 la H.C.L.  
nr...../.....12.2017 

 
 
 

DECLARA ŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice  

în conformitate cu H.C.L nr. ..../.....12.2017 
 

 
 

Subsemnatul(a) __________________________________________având calitate de 
proprietar/chiriaş al locuinţei situată în comuna Titești, sat ______________________ ,str. 
___________________, nr.______ , domiciliată în localitatea ______________________ , 
str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , născut(ă) la data de __________________,  
posesor al B.I/CI seria ___ , nr.___________, C.N.P _______________________ , având locul de muncă 
la/pensionar _______________________________________________________________, declar pe 
proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, 
flotanţi), pentru care mă oblig la plata taxei de salubrizare: 

 

Numele şi prenumele Data naşterii Cod numeric personal 

   

   

   

   

   

   

   

Se vor  trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care 
completează declaraţia de impunere 
 

Din care în categoriile de scutire se încadrează*): 
 
- veteran de război                                                                                  
 
- persoană beneficiară Decret-Lege nr.118/1990                                                               
 
(Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv) 
 *)În vederea susţinerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare. 
 
 
Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în scris 
Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei Titești în termen de 15 zile. 
 
 
Data________________    Semnătura________________ 
 



Anexa nr.3 la H.C.L.  
nr...../....12.2017 

 
 
 

DECLARA ŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice care 

nu deţin contract cu operatorul serviciului de salubrizare 
în conformitate cu H.C.L nr. ...../.......12.2017 

 
 
 

Subscrisa __________________________________________având sediul în  
______________________ ,str. ___________________, nr.______ ,punct de lucru (dacă este cazul) în 
comuna___________________________localitatea ______________________ , 
str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , identificat prin CUI______________________, 
reprezentat prin _________________________________, în calitate de 
______________________________, declar pe proprie răspundere că societatea deţine următorul (oarele) 
sediu/puncte de lucru pe raza comunei Titești: 

 
 
Adresă sediu/punct de lucru Deține/ nu deține contract cu 

operatorul serviciului de salubrizare 
Suma de plată 

   

   

   

   

   

   

   

 
Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în scris 
Compartimentului taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Titești în termen de 15 zile. 

 

În cazul în care persoana juridică deţine contract valabil cu operatorul serviciului de salubrizare, se va 
anexa copia, conform cu originalul. 
 
 
 
Data________________                                Semnătura reprezentantului  
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI 
Nr.3055 din 10.11.2017 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
de îndeplinire a procedurii de transparență decizională  

încheiat astăzi 10.11.2017 
 

 

 
Subsemnatul Rouă Petru secretar al comunei și responsabil cu îndeplinirea 

obligațiilor de transparență decizională, am procedat la afișarea anunțului 
nr.3044/10.11.2017, a Raportului de specialitate nr.3043/10.11.2017, a Expunerii 
de motive nr.3042/10.11.2017 și a Proiectului de Hotărâre privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără 
contract din comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi 
aplicarea taxei speciale de salubrizare”, după cum urmează:  

- pe avizierul de la sediul instituției; 
- pe pagina de internet a instituției – www.titesti.ro; 
- s-a predat un exemplar la registratura generală, responsabil d-nul 

Popescu Dănuț Constantin; 
Pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal. 

 
 
 
   Secretar al comunei, 
                            Rouă Petru 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITE ŞTI 
Nr.3044 din 10.11.2017 

 
 
 
 

ANUNȚ PUBLIC 
 
 

COMUNA TITE ȘTI, reprezentată prin PRIMAR, cu sediul în satul Titești, 
comuna Titești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra organizării 
dezbaterii publice pentru Proiectul de Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din 
comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei 
speciale de salubrizare”. 

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de miercuri, în data de 06.12.2017 
ora 1200, în Sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Titești. 

Persoanele interesate de acest proiect de hotărâre îl pot consulta personal la 
sediul Primăriei comunei Titești și pe site-ul www titesti.ro TRANSPARENȚĂ - 
Comunicări.   

 Cetățenii care doresc să facă propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, o pot face în scris la adresa 
mai sus menționată, de luni până vineri între orele 800-1600.  
  
 Ultima zi de depunere a propunerilor și sugestiilor scrise pentru 
DEZBATEREA PUBLIC Ă este data de 05.12.2017 ora 1100. 
 
 
 
  Primar,                                                          Secretar al comunei, 
        Daneș Cătălin Nicușor                                                     Rouă Petru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITE ŞTI 
Nr. 3042 din 10.11.2017 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în 
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii f ără contract din comuna 

Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea  
taxei speciale de salubrizare” 

 
 

 Serviciul zonal de salubrizare la nivelul comunei Titești este stabilit prin 
H.C.L. nr. 17/27.07.2009 privind înființarea serviciului public zonal de salubrizare, 
aprobarea Regulamentului serviciului public zonal de salubrizare și a Caietului de 
sarcini al serviciului public zonal de salubrizare în localitățile Brezoi, Boișoara, 
Cîineni, Malaia, Perișani, Racovița, Titești și Voineasa. 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: taxe speciale, în cazul prestaţiilor de 
care beneficiază individual fără contract și art.26 alin.3 ”Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) 
lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea 
prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract”. 

Utilizatorii pot achita contravaloarea serviciului de salubrizare și  prin tarife, 
în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 

 Luând în considerare faptul că nu toți beneficiarii acestui serviciu nu au 
încheiat contracte de salubrizare cu operatorul acestui serviciu, respectiv SC Urban 
SA se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu în care să fie aprobate tarifele de 
acești beneficiari ai serviciului, cât și aprobarea unui regulament în baza cărora să 
poată fi încasate aceste taxe. 
 Cuantumul taxei speciale de salubrizare propus a fi aprobate, în cazul 
persoanelor fizice este de 12 lei/persoana/lună fără TVA iar cuantumul taxei 
speciale de salubrizare, în cazul persoanelor juridice este de 400 lei/tonă/lună fără 
TVA. 
 Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză și aprobare prezentul 
proiect de hotărâre. 
 
              Primar, 
                                       Daneș Cătălin Nicușor 
 



JUDEŢUL VÂLCEA 
PRIMĂRIA COMUNEI TITE ŞTI 
Nr. 3043 din 10.11.2017 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în 
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii f ără contract din comuna 

Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea  
taxei speciale de salubrizare” 

 
 
 Având în vedere prevederile: 

- art.18 alin.3 din Regulamentul serviciului public zonal de salubrizare 
penrtu localitățile Brezoi, Boișoara, Cîineni, Malaia, Perișani, Racovița, Titești și 
Voineasa adoptat prin HCL al comunei Titești nr.17 din 27.07.2009 se prevede că: 
”Autoritatea administrației publice locale instituie taxe speciale în cazul 
prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fără contract și 
obligația acestora de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea 
serviciilor prestate pentru aceștia” .  
 - art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal care arată că: ”Pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe 
speciale”.   
 - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - art.6 alin.1 din Legea nr.101/2006 în care se arată că: ”  Autorităţile 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului 
Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, 
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, 
având următoarele atribuţii în domeniu:..........., iar la lit.k stabilirea taxelor 
speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare;    
 - art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, arată următoarele aspecte: 

(1) 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 contravaloarea serviciului de salubrizare prin:  

   a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de 
contract de prestare a serviciului de salubrizare;  

   b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii 
comunităţi locale;  



   c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 
contract.  
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice 
locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.  

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe 
speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, 
direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără 
contract.  

(4) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi 
plată a contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileşte prin 
regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la hotărârea de dare în 
administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, 
după caz.  

(5) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale ofertate/aprobate se 
stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administraţiei publice 
locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de 
către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C.  
 Tarifele aferente contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul public 
zonal de salubrizare în localităţile: Brezoi, Boişoara, Cîineni, Malaia, Perişani, 
Racoviţa, Titeşti şi Voineasa, din judeţul Vâlcea, a redevenţei, a tarifelor pentru 
persoanele fizice şi juridice, sunt: 

- persoane fizice 7,23 lei/persoana/lună fără TVA; 
- persoane juridice 65,80 lei/tonă/lună fără TVA. 

Aceste tarife sunt prestate de SC Urban SA, operatorul căruia i s-a atribuit 
contractul de delegare a gestiunii pentru serviciul public zonal de salubrizare 
începând cu luna octombrie 2017. 

Pentru beneficiarii serviciului public de salubrizare, respectiv persoane 
fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora și persoane juridice care nu 
au încheiate contracte de prestări servicii cu operatorul SC Urban SA, inclusiv 
persoane fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora și persoane 
juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform 
prevederilor legale de către operatorul SC Urban SA, se instituie taxa specială de 
salubrizare în cuantum de: 

-  persoane fizice 12 lei/persoana/lună fără TVA; 
- persoane juridice 400 lei/tonă/lună fără TVA. 

Ținând cont de prevederile legale prezentate propunem spre analiză și 
aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 
 
  Viceprimar, 
                Albușel Nicolaie 
 

 


