
 

         Anexa la HCL nr.4/2019 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

CAPITOLUL I.  

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 Art. 1. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru 

activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul nr. 82/2015 

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

şi Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

CAPITOLUL II.  

STABILIREA IMPUNERII TAXEI DE SALUBRIZARE 

 

Art.2. UAT Municipiul Făgăraș are obligaţia de a institui taxă specială de salubritate 

în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri, persoane fizice și să 

deconteze lunar operatorului SC SALCO SERV SA, direct din bugetul local, 

contravaloarea prestaţiei serviciului efectuat. 

Art. 3. Taxa specială de salubritate reprezintă contravaloarea acțiunii de colectare 

separată, transport separată, stocare temporară, sortare, depozitare finală conținând 

și contribuția la economia circulară, a deșeurilor reziduale și  biodegradabile din 

deșeurile menajere, deşeurile asimilabile cu deşeurile menajere, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice, baterii şi acumulatori. 

Art. 4. Cuantumul şi regimul taxei speciale de salubrizare se stabilesc, se ajustează 

sau se modifică de către UAT Municipiul Făgăraș, în baza fişelor de fundamentare pe 

elemente de cheltuieli, întocmite de către SC SALCO SERV SA 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., prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Art. 5. (1) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul 

de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa 

respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc). 

(2) Proprietarul imobilului/ titularul de rol fiscal înregistrat în evidențele Serviciului  

Venituri Bugetare are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere cu declarația pe 



propria răspundere în vederea stabilirii taxei de salubritate, cuprinzând toate 

persoanele care locuiesc la aceea adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi). 

Art. 6. Pentru imobilele-proprietate pe care le deţine, locuite sau nelocuite, 

proprietarul/ titularul de rol fiscal înregistrat în evidențele Serviciului de venituri 

bugetare este obligat să îşi completeze declaraţia de impunere și declarația pe propria 

răspundere pentru stabilirea taxei speciale de salubritate prevăzute în Anexa 1-Model 

01, respectiv Model 02 . Declarația se depune într-un singur exemplar  pentru fiecare 

imobil în parte, la registratura primăriei municipiului Făgăraș. 

Art. 7.  Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt date în chirie, 

comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine 

proprietarului imobilului cu următoarele specificații: 

- Pentru imobilele cu destinația de locuință, proprietatea persoanelor fizice, care 

sunt date în chirie/comodat/altă formă altor persoane fizice, obligația 

completării declarației de impunere revine proprietarului de imobil- Formular 

Model 01 și Formular Model 02. Taxa specială de salubritate se aplică 

proprietarului imobilului pentru numărul de persoane declarate de acesta. 

- Pentru imobilele cu destinația de locuință, proprietatea persoanelor fizice, care 

sunt date în parte în chirie/comodat/altă formă persoanelor juridice, obligația 

completării declarației de impunere revine proprietarului de imobil- Formular 

Model 01 și Formular Model 02. Taxa specială de salubritate se aplică 

proprietarului imobilului pentru numărul de persoane declarate de acesta. 

Persoana juridică are obligația de a încheia contract cu SC SALCO SERV SA. 

- Pentru imobilele cu destinația de spațiu comercial, proprietatea persoanelor 

fizice, care sunt date în chirie/comodat/altă formă persoanelor juridice, 

obligația completării declarației revine proprietarului imobilului– Formular 

Model 03. În această situație persoana juridică este obligată să încheie contract 

cu SC SALCO SERV SA iar persoana fizică trebuie să depună declarațiile 

prevăzute la Art. 6. 

- Pentru imobilele cu destinația de spațiu comercial, proprietatea persoanelor 

fizice, care nu sunt date în chirie/comodat/altă formă altor persoane juridice, 

obligația completării declarației revine proprietarului imobilului–Formular 

Model 03. În această situație persoana fizică trebuie să depună declarațiile 

prevăzute la Art. 6. 

- Art. 8. Pentru imobilele cu destinația de locuință, proprietatea persoanelor 

juridice care sunt date în chirie, sau în altă formă persoanelor fizice, 

proprietarul are obligația de a depune o declarație prin care se specifică 

titularul contractului de închiriere/ comodat, etc  – Formular Model 04. În 

această situație titularul contractului de închiriere/ comodat  are obligația de a 

completa declarațiile prevăzute la Art.6 în vederea instituirii taxei speciale de 

salubritate. Taxa specială de salubritate se aplică titularului de contract de 

închiere/comodat, etc pentru numărul de persoane declarate de acesta. 

Art. 9. Pentru imobilele cu destinația de locuință proprietatea statului/  municipiului, 

date în chirie persoanelor fizice, obligaţia depunerii declaraţilor de impunere și pe 

propria răspundere  revine titularului contactului de închiriere - Formular Model 01 și 



Formular Model 02. Taxa specială de salubritate se aplică titularului de contract de 

închiere pentru numărul de persoane declarate de acesta. 

Art. 10. (1) Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru instituirea taxei 

speciale de salubritate este data de 31 mai pentru anul 2019, iar primul termen de 

plată este 31 iunie pentru anul 2019, după care se urmează procedura reglementată de 

Codul de procedură fiscală.  

(2) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarația inițială cel in 

drept va depune o declarație rectificativă în termen de 30 de zile de la apariției 

modificărilor respective- Formular Model 05- pentru persoane fizice, Formular 

Model 06- pentru persoane juridice proprietare de imobile cu destinația de locuință, 

după caz. 

(3) În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere de către proprietarii de imobile/ 

titularii de rol fiscal/ cel în drept până la termenul de depunere, obligația de plată se 

va stabili din oficiu pe baza estimării unui numar de 4 persoane/lună, în cazul 

utilizatorilor casnici, de la 1 ianuarie 2019.  

(4) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubritate se face prin decizii de impunere 

emise in conditiile codului de procedura fiscala. 

Art. 11. (1) Toate declarațiile se completează şi se depun la registratura municipiului 

Făgăraș din strada Republicii, Nr. 3 și vor fi însoțite de Cartea de 

identitate/C.U.I./C.I.F. a celui care le depune, respectiv contractul de închiriere, după 

caz.  

 (2) Cetățenii, persoane fizice, care lipsesc din localitate cel putin 90 de zile 

consecutive dintr-un an calendaristic sunt obligați să depună o declarație de impunere 

rectificativă cu declarația pe proprie răspundere anexată – Formular Model 05. În 

acest caz, li se va recalcula taxa datorată. 

 (3) În ceea ce privește persoanele fizice care sunt plecate de la 

domiciliu/reședință pentru o perioadă nedeterminată de timp, locuind în altă țară sau 

altă localitate, sunt obligate să depună declarația de impunere cu declarația pe propria  

(online / la sediul Primăriei), achitând în cazul în care revin, doar pentru perioada de 

ședere în Făgăraș,  având două posibilități:  

1. Contravaloarea serviciului pentru o perioadă de 1 lună pentru câte personae 

sunt, cu depunerea declarației rectificativă de impunere – Formular Model 

05, sau  

2. Contavaloarea serviciului pentru 3 luni pentru 1 persoană 

 (4) Dacă se constată că la o adresă sunt mai multe persoane decât cele 

declarate și asumate de proprietar, se vor aplica celui în drept sancțiuni conform legii, 

se va percepe contravaloarea taxei pentru numărul de persoane identificate în plus de 

la data de 01.01.2019 și se vor  demara măsurile prevăzute în Codul penal pentru fals 

în declarații.  

  (5) Scăderea/impunerea taxei speciale de salubritate se va efectua cu data de 1 

a lunii următoare depunerii declaraţiei /rectificativei. 

 (6) În caz de înstrăinare, deces, scăderea taxei speciale de salubritate se 

efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită 



depunerea copiei după actul de înstrăinare, certificatul de deces în copie conformă cu 

originalul. 

 (7) Ca urmare a depunerii declaratiei, beneficiarilor serviciului  li se va 

comunica decizia de impunere, în care se va specifica valoarea taxei speciale de 

salubritate pentru anul în curs, în condițiile prevăzute de codul de procedură fiscală. 

Art.12 Se acceptă următoarele situații:  

(a) În cazul în care a două sau mai multe persoane fizice dețin în proprietate o clădire 

se acceptă o singură declarație de impunere cu declarația pe proprie răspundere 

aferentă, depusă de una dintre persoane cu menționarea tuturor persoanelor 

beneficiare ale serviciului de salubrizare.  

(b) În cazul în care a două sau mai multe persoane juridice dețin în proprietate un 

imobil cu destinația de locuință se acceptă o singură declarație – Formular Model 

04 depusă de unul dintre proprietari cu indicarea tuturor titularilor contractelor de 

închiriere/ comodat, etc 

 

CAPITOLUL III.  

PROCEDURA DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Art. 13 Taxa specială de salubritate se poate achita în numerar la ghișeele Serviciului 

de Venituri Bugetare din Făgăraș, str. Republicii, nr.5, prin virament bancar în contul 

RO68TREZ13221150250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Făgăraș, sau 

online : www.primaria-fagaras.ro- ghiseul.ro. 

 

 

CAPITOLUUL IV. 

PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Art. 14 (1) În cazul persoanelor fizice obligația achitării taxei este în sarcina 

proprietarului imobilului/ titularului de rol fiscal, cu exceptia chiriașilor din imobilele 

cu destinația de locuință aparținând domeniului  public sau privat al statului, UAT-lui 

și a titularilor contractelor de închiriere/comodat, etc pentru imobilele  cu destinația 

de locuintă aflate în proprietatea persoanelor juridice. 

  (2)Taxa specială de salubritate,  se datorează anual cu termene de plată 

trimestriale şi se achită până la data de 30, 31, dupa caz, a sfârșitului de trimestru. 

(3)Când data plății este într-o zi nelucratoare sau serviciul este suspendat, 

termenul se prelungește până în ziua următoare.  

(4) În cazul persoanelor fizice care au dobândit /finalizat imobile după data 

depunerii declaratiei de impunere prevăzute la Art.6 teremenul de depunere a  

declarației  este de 30 de zile de la data dobândirii/finalizarii si datorează taxa de 

salubrizarte începând cu data de întâi a lunii următoare dobândirii/finalizării 

(5) În cazul persoanelor juridice care au dobândit /finalizat imobile cu 

destinația de locuință după data depunerii declaratiei prevăzute la Art.8 teremenul de 

depunere a  declarației  este de 30 de zile de la data dobândirii/finalizarii , iar 

titularii/ul de contract de închieiere/comodat, etc datorează taxa specială de 



salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declarației de 

impunere.  

(6) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubritate, se 

datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a 

obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local. 

(7) In caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului/ 

titularului de rol fiscal, obligaţia de depunere a declaraţiei de impunere şi de plată a 

taxei revine moştenitorului /moştenitorilor de drept/ utilizatorului imobilului 

începand cu data de intâi a lunii urmatoare apariţiei acestei situaţii şi necesită 

depunerea copiei după certificatul de deces în copie conformă cu originalul. 

(8) Sistarea taxei speciale de salubrizare  

Taxa speciala de salubrizare va fi sistata in urmatoarele situatii : 

a- înstrainare imobil; 

b- deces titular  

c- neutilizarea bunului / imobilului. 

 

 

CAPITOLUL V. 

DECONTAREA SUMELOR încasate cu titlu de taxă specială de salubrizare 

către operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului de salubrizare 

 

Art. 15. Sumele încasate din taxa specială de salubritate se fac venit la bugetul local 

al municipiului Făgăraș pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru susţinerea 

contractului încheiat cu prestatorul de servicii. 

 

 

CAPITOLUL VI. 

SCUTIRI SI REDUCERI 
 

ART. 16– (1)  Sunt exceptate de la plata taxei speciale de salubrizare urmatoarele 

persoane: 

a) veteranii de razboi, văduvele de război și văduvele nerecasatorite ale veteranilor de 

război; 

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

modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din 

Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare (persoanele persecutate 

politic, deportate în străinatate ori constituite în prizonieri); 

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de 

invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai 

minorilor încadrați în gradul I de invaliditate pentru locuința de domiciliu. 

(2) Reducerea taxei de salubritate a persoanelor și familiilor beneficiare de 

prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în conditiile legii 



116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării cu 50 % din valoarea taxei 

având următoarele venituri provenite din ajutor social : 

1 persoană 142 lei 

2 persoane 255 lei 

3 persoane 357 lei  

4 persoane 442 lei 

5 persoane 527 lei 

6 persoane 564 lei 

7 persoane 600 lei 

8 persoane 637 lei 

9 persoane 673 lei 

10 persoane 710 lei 

 (3) Facilitățile fiscale prevazute la art. 16 alin (1) și (2) se acordă începând cu 

luna următoare depunerii documentelor justificative. 

(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), persoanele fizice din categoriile 

menționate la alin. (1), care sunt în evidența Serviciului Venituri Bugetare cu scutire 

la plata impozitelor și taxelor locale (aceste persoane au depuse documentele 

justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament), vor beneficia de scutire la plata taxei speciale de salubritate. În această 

situație se va menționa în coloana “Observații “din declarația de impunere categoria 

în care se încadrează. 

(5) Scutirea de la plata taxei de salubritate, se acorda pe bază de cerere –

Formular Model 07 , proporţional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, 

începand cu luna următoare celei în care persoana în cauză prezintă actele prin care se 

atestă încadrarea într-una din categoriile susmenționate. Copia certificată a actului 

rămâne ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritătii 

administratiei publice locale ( Serviciul Venituri Bugetare). 

(6) Reducerea cu 50% a taxei speciale de salubritate se acorda pe bază de cerere 

–Formular Model 08, proporţional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, 

începand cu luna următoare celei în care persoana sau familia în cauză prezintă 

documentele prin care se atestă încadrarea în prevederile Legii 116/2002 privind 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 

 

CAPITOLUL VII. 

  SANCŢIUNI. 

 

Art. 17. Nedepunerea declaraţiei de impunere/rectificativă precum şi depunerea 

acestora peste termen, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă 

între 200 lei şi 500 lei. 

Art. 18. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 

persoanele împuternicite din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale,sau alte 

persoane imputernicite prin dispozitie a primarului. 



Art. 19 Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul regulament se 

completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CAPITOLUL VIII. 

 DISPOZIŢII FINALE. 

 

Art. 20. Plata cu întârziere a taxei speciale de salubritate față de termenele stabilite, 

atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea 

măsurilor de urmărire şi executare silită, conform codului de procedura fiscală în 

vigoare. 

Art. 21. Pentru sumele restante la plată, Serviciul Venituri Bugetare procedează la 

declanşarea şi realizarea executării silite a acestora, conform legislaţiei în vigoare. 

Termenul de prescriptie aplicabil este cel prevazut de codul de procedura fiscală 

pentru creanțele bugetului local 

Art. 22. Formularele de modele ale declaraţiei de impunere/rectificativă/ declarație 

pe propria răspundere/ declarații pentru aplicarea/ scutire de la taxa specială de 

salubritate sunt cele  prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul privind aplicarea taxei 

speciale de salubritate, parte integrantă din prezentul regulament. 
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