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                                                                                                                               ANEXA nr. 1 

                                                                                la HCL  aprobata in Sedinta ordinara din                                                                                             
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CADRU LEGISLATIV 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Mehedinti” semnat de către reprezentanții tuturor unităților administrativ-

teritoriale din județ, prevede la art.16 că, pentru asigurarea finanțării serviciilor de 

colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să 

stabilească, în condițiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii 

(utilizatori casnici si non casnici ).  

Instituirea taxei speciale de salubrizare, ca mecanism de finanțare a Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor din Județul Mehedinti, este prevăzută în Cererea de 

finanțare și Analiză Instituțională, Anexe ale Contractului de finanțare nr. 

3835/22.08.2013 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Mehedinti”. 

Conform prevederilor: 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  art.30:  „(1)Pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale (...), aprobă taxe speciale. (2) 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. (...) (6) 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”.  

 

• Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art.454: ” Impozitele şi taxele locale sunt 

după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 

c) impozitul pe mijloacele de transport; 

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

f) impozitul pe spectacole; 

g) taxele speciale; 

h) alte taxe locale.”  
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și art. 484 alin. (1)-(3): „(1)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.(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, după caz, 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. (3) 

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului 

de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să 

efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

 

• Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 26-27: 

Art. 26 (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 prestaþiilor de care beneficiazã individual, pe bazã de contract de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

b)  taxe speciale, în cazul prestaþiilor efectuate în beneficiul întregii comunitãþi locale; 

c)  taxe speciale, în cazul prestaþiilor de care beneficiazã individual fãrã contract. 

…………….. 

 (4) Clasificarea activitãtilor în functie de modul de contractare, facturare si platã a 

contravalorii serviciului de salubrizare prestat se stabileste prin regulamentul-cadru al 

serviciului si se anexeazã la hotãrârea de dare în administrare a serviciului ori la 

contractul de delegare a gestiunii serviciului, dupã caz. 

(5) Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 

ajusteazã sau se modificã de cãtre autoritãtile administraþiei publice locale, în baza 

fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de cãtre operatori în 

conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activitãþile specifice serviciului de salubrizare a localitãþilor, elaborate de cãtre 

A.N.R.S.C. 

............................. 

 (8) Structura si nivelul tarifelor si taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât: 

a) sã acopere costul efectiv al prestãrii serviciului de salubrizare; 
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b) sã acopere cel puþin sumele investite si cheltuielile curente de întreþinere si 

exploatare a serviciului de salubrizare; 

c) sã încurajeze investitiile de capital; 

d) sã respecte si sã asigure autonomia financiarã a operatorului.” 

Art. 27 (1) Aplicarea de cãtre operatori a unor tarife sau taxe speciale mai mari decât cele 

stabilite si aprobate potrivit art. 26 este interzisã. 

(2) Tarifele aprobate trebuie sã conducã la atingerea urmãtoarelor obiective: 

a) asigurarea prestãrii serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate si indicatorii de 

performantã stabiliti de cãtre autoritãtile administratiei publice locale sau, dupã caz, 

de asociatiile de dezvoltare intercomunitarã prin caietul de sarcini, regulamentul 

serviciului si prin contractele de delegare a gestiunii; 

b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat 

pe perioada angajatã si asigurarea unui echilibru între riscurile si beneficiile asumate 

de pãrtile contractante; 

c) asigurarea functionãrii eficiente a serviciului de salubrizare si a exploatãrii bunurilor 

aparþinând domeniului public si privat al unitãtilor administrativ-teritoriale, afectate 

serviciului de salubrizare, precum si asigurarea protectiei mediului.” 

 

• Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 17 alin. (1) lit. a), e), f) g) și h): 

” (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:   

a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi 

sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în 

cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea 

conform deciziei luate; 

(...) 

 e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 

30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind 

protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre 

următoarele elemente:  

(i) volum; 
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(ii) frecvenţă de colectare; 

(iii) greutate; 

(iv) saci de colectare personalizaţi;  

f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu 

de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte 

pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, 

altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul 

serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri; 

 g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) 

pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară 

prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare 

rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

 h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) 

pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru 

economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin 

depozitare;” 

și art. 21 alin. (1): ”(1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile 

operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, 

după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.” 

Pentru Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Solide in Judetul Mehedinti 

instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci» se bazeaza pe elementul greutate , 

mai exact la stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se tine seama de 

cantitatea generata de fiecare utilizator al sistemului de salubrizare determinata prin 

cantarire.  

• Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, art. 16 alin. (1) și (4) lit. e): ”(1) Operatorii economici sunt 

responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a 

ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:  

a) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii 

economici care importă/ achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru 
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utilizare/ consum propriu sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele 

primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia 

ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a 

produselor; 

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea 

revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele 

secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională; 

c) operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, 

inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate 

de respectivele ambalaje; 

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, 

ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje. (...) 

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi: (...)  

e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea şi 

transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de 

ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;” 

● OUG nr.196/2005 actualizata, privind Fondul de mediu, cu modificarile si 

completarile ulterioare( ultimile prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificari a 

OUG 74/2018) 

Se aprobă prezentul Regulament de instituire şi administrare a taxei  de salubrizare pe 

teritoriul administrativ al Orasul Vanju-Mare , care se completează de drept cu 

prevederile legislației generale și speciale în materie. 

 

I.DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1 Taxa de salubrizare are regimul juridic al taxei speciale. 

Art.2  Pe teritoriul administrativ al Orasului Vanju-Mare se instituie taxa  de 

salubrizare pentru asigurarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare: 

• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor generate de către 

utilizatorii casnici persoane fizice/juridice  ; sunt excluse de la taxa de salubrizare 

colectarea și tratarea deşeurilor stradale; 
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• sortarea deșeurilor menajere reciclabile colectate separat și a deșeurilor similare în 

stațiile de sortare; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și 

energetice a deșeurilor, respectiv compostarea deşeurilor biodegradabile colectate 

separat în instalații centralizate; 

• administrarea depozitului conform de deşeuri de la Izvorul Birzii. 

• sortarea deseurilor reciclabile in statia de sortare situata in comuna Malovat; 

• organizarea  prelucrarii,  neutralizarii  si valorificarii  materiale  a deseurilor, 

respectiv tratarea deseurilor reziduale in statia de tratare mecano biologica 

Malovat; 

• dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare 

 

Art.3 (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt toți utilizatorii casnici și non 

casnici care beneficiează de activități specifice serviciului de salubrizare pentru deșeurile 

generate pe teritoriul administrativ al Orasului Vanju-Mare, la clădirea de domiciliu sau 

la altă clădire atunci când aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu. 

          (2) Taxa  de salubrizare se plătește de către utilizatorii serviciului de salubrizare,  

proprietari/chiriasi/concesionari ai imobilelor situate pe raza UATO Vanju-Mare, 

respectiv: 

a) utilizatori casnici - persoane fizice sau entitati fara personalitate 

juridica/chiriasi/concesionari/profesii liberale ce dețin în proprietate imobile ; 

    b) utilizatori non-casnici - persoane juridice, institutii publice, institutii de invatamant 

sau orice alta entitate cu personalitate juridica ce dețin în proprietate imobile . 

(3) În cazul imobilelor deținute în proprietate, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință, taxa de salubrizare se datoreaza de catre acestia chiar daca 

se afla in insolventa/reorganizare, fiind exceptate astfel falimentul, dizolvarea si 

lichidarea. 

Art.4  Serviciul Impozite și Taxe Locale are obligația întocmirii în termen de 90 

zile de la adoptarea prezentei hotărâri, a bazei de date privind evidența tuturor 

utilizatorilor casnici beneficiari ai serviciului de colectare deșeuri. 

Art.5  Valoarea taxei de salubrizare se stabilește anual și se aprobă prin hotărâre 

a Consiliului Local al fiecărui UAT membru al A.D.I.S. 
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II. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI  DE SALUBRIZARE 

2.1.  Declarație de impunere 

Art.6 

(1)  În vederea stabilirii taxei  de salubrizare, proprietarii imobilelor au obligaţia 

depunerii: 

a)  Declarației de impunere , dată pe proprie răspundere, conform Anexelor nr. 1-4 la 

prezentul Regulament; începând cu data de 01.05.2021 și până la 31.07.2021. 

b)  Declaraţiei rectificative de impunere, conform Anexelor nr. 5-8 la prezentul 

Regulament, în cazul în care au apărut modificări în componența familială sau de 

natura dreptului de proprietate față de precedenta declarație ,sau in cazul in care au 

aparut modificari in structura organizatorica a entitatii.  

(2) În cazul lipsei declarației de impunere, impunerea taxei se va face din oficiu, conform 

art. 18 alin. (2) din prezentul regulament.  

(3) Declarația de impunere se depune prin: 

1.mijloace electronice de transmitere la distanță,  poșta electronică la adresa de email : 

primariavinjumare@yahoo.com; fax 0232350097. 

2.la Sediul primăriei – registratură – str. Rahovei nr.8 , pentru persoane juridice 

proprieteri/chiriași/concesionari etc. 

3.la registratura Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primariei Vnju-Mare , 

pentru proprietarii imobilelor altele decât cele aflate în condominiu( nu cei de la blocuri); 

4.la registratura Serviciului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primariei Vnju-Mare , 

pentru propeietarii imobilelor de apartament, chiriași blocuri ANL/blocuri sociale/case 

nationalizate. 

(4) Documentele care se atașează la Declarația de impunere depuse potrivit alin(3) , 

trebuie să poarte mențiunea” conform cu originalul”. Conformitatea cu originalul a 

copiiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii „conform cu 

originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit art.64 din Codul de procedură fiscală. 

 

 

mailto:primariavinjumare@yahoo.com
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  Art.7 (1) Utilizatorii casnici, proprietari de imobile cu destinație de locuință, 

au obligația depunerii declarației de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei  de 

salubrizare, conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament. Declaraţia se depune pentru 

fiecare unitate locativă deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată 

altor persoane fizice. 

(2) Declarația se face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals 

în acte publice.  

 (3) În cazul lipsei declarației de impunere, impunerea taxei se va face din oficiu, 

conform art. 18alin. (2) din prezentul regulament.  

 (4) Declarația de impunere se depune însoțită de fotocopia actului de identitate al 

proprietarului și a altor documente justificative în susținerea celor declarate  din care să 

reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.( carte identitate/ 

buletin/certificat naștere) 

 (5) Utilizatorii serviciului de salubrizare care au în proprietate imobilul amplasat 

într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația de impunere o adeverință 

eliberată de Asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care 

locuiesc în clădirea respectivă. Adeverința este valabilă 30 de zile de la emitere.  

Art.8  În cazul imobilelor deținute în proprietate de către persoanele fizice, 

care sunt închiriate persoanelor juridice, obligația de depunere a declarației revine 

proprietarului, iar obligația de a achita taxa de salubrizare revine chiriașului  imobilului .  

În acest sens se va depune declaraţia de impunere  conform Anexei nr.2 la prezentul 

regulament, pentru fiecare imobil deţinut. În plus, se va depune și Anexa nr.4 pentru 

fiecare persoană juridică ce deține calitatea de chiriaș, care a  închiriat imobilul sau 

părţi din acesta. 

Art.9 În cazul imobilelor deținute în proprietate de persoane fizice sau 

juridice, care sunt utilizate pentru desfășurarea de profesii liberale (cabinete de 

avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile executorilor judecătorești, 

cabinete medicale, etc.), obligația de a depune declarația și obligația de a achita taxa de 

salubrizare revin proprietarului imobilului. Persoanele care desfășoară profesii liberale 

sunt asimilate utilizatorilor casnici, datorând taxa în cuantumul stabilit pentru persoanele 

fizice, în funcție de numărul de membri sau numărul de angajați ce desfășoară profesia 

respectivă. În acest sens se va depune declarația prevăzută în Anexa  nr. l și după caz, 

declarația prevăzută  în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament. 
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Art.10 În cazul imobilelor deținute în proprietate de către persoanele juridice, 

cu destinația de locuință, care sunt închiriate persoanelor fizice/ persoanelor 

juridice ce desfășoară profesii liberale, obligaţia de a depune declarația revine 

proprietarului, iar obligația de a achita taxa de salubrizare revine chiriașului  imobilului .  

 Se va depune declaraţia  prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, pentru 

fiecare imobil deținut. 

 Art.11 În cazul imobilelor deținute în proprietate de către persoanele juridice, 

care sunt concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință altor 

persoane juridice, obligația de a depune declarația revine proprietarului imobilului 

conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament , iar obligația de a declara si a achita taxa 

de salubrizare revin chiriașului/concesionarului prin completarea Anexei nr.4 la prezentul 

Regulament.  

 Art.12 În cazul imobilelor deținute în proprietate de către persoane juridice 

aflate sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență sau, după caz, a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, concesionate, 

închiriate, date în administrare ori în folosință altor entități de drept public sau privat, 

obligația de a declara și obligația de a achita taxa de salubrizare revin concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință.  

   Titularul obligației va depune declarația prevăzută în Anexa nr. 4, pentru fiecare 

imobil, împreună cu declarația prevăzută în Anexa nr. 2 completată de către proprietar.  

Art.13 În cazul imobilelor proprietate publică sau privată a statului sau a 

unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori 

în folosință, după caz, obligația de a depune declarația și obligația de a achita taxa de 

salubrizare revin concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosință, după caz. În cazul în care concesionarii, locatarii, titularii dreptului de 

administrare sau de folosință, persoane de drept public, transmit ulterior altor persoane 

dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință a imobilului respectiv, prima 

entitate care nu este de drept public, care a primit dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare sau folosință are obligația de a depune declarația și de a achita taxa de 

salubrizare. În cazul utilizatorilor casnici se va depune declarația conform Anexei nr. 1 

la prezentul regulament, iar în cazul utilizatorilor non-casnici( profesii liberale) a căror 

activitate este asimilată cu utilizatorii casnici se vor depune declarațiile conform Anexei  

nr. 4.  

 Art. 14 În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, 

obligația de depunere a declarației de impunere și obligația de plată a taxei revine 

deopotrivă moștenitorului/moștenitorilor de drept/ utilizatorului.  
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Art.15 Utilizatorii non-casnici proprietari de imobile/chiriași/concesionari au 

obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei  de salubrizare 

conform Anexei nr.4 la prezentul regulament pentru sediul şi pentru toate punctele de 

lucru în care desfășoară activități (economice sau de altă natură) pe teritoriul 

administrativ al  Orasului Vanju-Mare. Declaraţia se depune pentru fiecare imobil 

deținut. Plata taxei de salubrizare este în sarcina utilizatorilor non-casnici, proprietari sau  

titulari ai dreptului de concesiune, închiriere,administrare, dare în folosință ai imobilelor. 

 Art.16(1) Regularizarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici 

lei/tonă, se va face anual prin înaintarea de către Compartimentul Protectia Mediului ce  

monitorizeaza  situația centralizatoare pe tipuri de deșeuri generate efectiv, colectate de 

către Operator, nominal pentru fiecare utilizator non-casnic, Serviciului Impozite și Taxe 

Locale. 

 (2) Serviciul Impozite și Taxe Locale va notifica utilizatorii non-casnici a căror 

cantitate generată/colectată este mai mare decat cantitatea estimată a fi colectată conform 

Anexei nr.4 la prezentul Regulament în vederea depunerii declarației rectificative Anexa 

nr.8, având ca documente justificative notele de cântar emise de către Operator pentru 

anul fiscal de regularizat. 

 (3) În cazul nedepunerii declarației rectificative conform Anexei nr.8 la 

prezentul Regulament, Serviciul Impozite și Taxe Locale va proceda la recalcularea din 

oficiu a taxei datorate și va comunica decizia de impunere pentru anul fiscal recalculat. 

 Art.17 (1) Declarațiile pentru stabilirea  taxei de salubrizare pot fi modificate pe 

parcursul anului, la cererea utilizatorilor serviciului de salubrizare, prin depunerea unor 

declarații rectificative, întocmite conform Anexelor nr. 5-8. 

 (2) Declarațiile rectificative se depun în termen de maxim 30 de zile de la data 

apariției oricărei modificări a datelor declarației inițiale. 

 (3) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în 

cursul anului, taxa de salubrizare se datorează de către persoana respectivă cu începere de 

la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită, 

indiferent de data depunerii declarației la Serviciul Impozite si Taxe locale.  

 (4) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată,demolată sau distrusă, după caz, 

în cursul anului, taxa de salubrizare încetează a se mai datora de persoana respectivă cu 

începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, 

demolată sau distrusă, exclusiv în baza declarației depuse la Serviciul de Taxe și 

Impozite. 
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 (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) sau (4) , taxa de salubrizare se recalculează 

pentru a reflecta perioada din an în care taxa de salubrizare se aplică acelei persoane.  

 (6) Data dobândirii/construirii clădirii, potrivit prevederilor Codului Fiscal, 

determină concomitent, în condițiile prezentei hotărâri datorarea taxei de salubrizare. 

  (7) Pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care au în proprietate imobilul 

amplasat într-un condominiu și au survenit modificări ce conduc la recalcularea taxei de 

salubrizare au obligația să anexeze la Declarația de impunere o adeverință eliberată de 

Asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în 

clădirea respectivă. Adeverința este valabilă 30 de zile de la emitere. 

 (8) În cazuri de deces, scăderea de la impunere se face începând cu data de întâi 

a lunii următoare celei în care s-a produs situația respectivă. Scăderea se face în baza 

declarației depuse de persoana interesată însoțită de copia Certificatului de deces. 

ART.18(1) Proprietarii care declară că un anumit imobil este 

nelocuit/nefuncțional, nu vor datora taxa de salubrizare pentru imobilul respectiv cu 

obligativitatea depunerii documentelor justificative anexate Declarației( viza de reședință 

în altă localitate, contract de muncă, dovada studierii în altă localitate etc) 

(2) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de 

salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, 

pe baza estimării unui număr de 4 persoane  

 (3) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unor Decizii de 

impunere emise în condițiile Codului de procedură fiscală. 

(4) În cazul declarării unor date eronate privind numărul de persoane sau a altor 

informații necesare calculării taxei de salubrizare, obligația de plată se va stabili cu data 

de la care taxa a fost datorată/instituita, pe baza datelor furnizate de către Asociațiile de 

proprietari/chiriași, de Serviciul pentru Evidența Persoanelor a Orasului Vanju-Mare, sau 

orice altă entitate care deține informații sau documente cu privire la clădiri impozabile 

după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil. 

2.2. Modalitatea de calcul a taxei  de salubrizare 

 Art.19 Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare este: 

●pentru utilizatorii casnici din Orasul Vanju-Mare  cuantumul taxei de salubrizare  este 

de 9lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici din satele Orevita Mare,Traian, Bucura, 
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Nicolae Balcescu cuantumul taxei de salubrizare este de 6 lei/persoană/lună  conform 

Anexei nr.9 cu rectificarea de rigoare, la prezentul Regulament. 

●pentru utilizatorii non casnici de pe raza UATO Vanju-Mare cuantumul taxei de 

salubrizare este pe tip de fracție de deșeu colectat , conform Anexei nr.10 la prezentul 

Regulament. 

        Art.20 Valoarea taxei de salubrizare este :        

●pentru utilizatorii casnici valoarea taxei de salubrizare se determină prin înmulțirea 

numărului de persoane declarate cu cuantumul de 9 lei/persoană/lună.  

●pentru utilizatorii non casnici valoarea taxei de salubrizare se determină prin înmulțirea 

cantității estimate conform Anexei nr.4 sau Anexei nr.8, cu cuantumul taxei pe tip de 

deșeu colectat, conform Anexei nr.10 la prezentul regulament. 

Art.21 Cuantumul taxei de salubrizare  prezentat in regulament se va aproba prin 

hotărâre a Consiliului Local.  

 III. TERMENE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI  DE SALUBRIZARE 

Art.22 Termenul de plată (1) Taxa  de salubrizare,  se datorează lunar, cu 

termen de plată până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de 

salubrizare. Plata taxei se poate face şi anticipat, pe o perioadă de mai multe luni, sau 

pentru întregul an. Regularizarea taxei, dacă este cazul,  se datorează în termen de 30 de 

zile de la primirea deciziei de impunere 

   (2) Cu titlu de excepție, utilizatorii casnici și non-casnici care au dobândit/finalizat 

imobile, au obligația depunerii declarației în termen de 30 de zile de la data 

dobândirii/finalizării și datorează taxa de salubrizare începând cu data de întâi a lunii 

următoare celei în care au dobândit/finalizat imobilul. Taxa se calculează/datorează 

proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs. 

  (3) Taxa  de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în 

condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

  (4) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă  de salubrizare se aplică 

măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

  (5) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după 

sine calculul și plata majorărilor de întârziere conform Codului de Procedura Fiscala. 
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  Art.23 Modalitatea de plată 

  Plata taxei de salubrizare se poate face : (1) în numerar la punctele de colectare ale 

Seviciului de  Impozite si Taxe Locale Vanju-Mare ; 

 (2) prin virament bancar cu Ordin de plată  în contul Primăriei Orasului Vanju-Mare 

nr. RO51TREZ46521330208XXXXX  deschis la Trezoreria Vanju-Mare,  

 (3) Plata taxei de salubrizare se poate efectua și electronic, pe platforma disponibilă la 

adresa de internet www.ghiseul.ro . 

  IV. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR  AFERENTE    

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

Art.24 (1) Serviciul Impozite si Taxe Locale  care colectează taxa  stabilită pentru 

serviciul de salubrizare, are următoarele atribuții: 

a) urmărește depunerea declarațiilor de către persoanele fizice și asigură înregistrarea 

acestora; 

b) încasează prin casieria instituţiei de la utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici 

taxa  stabilită în temeiul Hotărârii Consiliului Local; 

c) ține evidența 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 evidențele proprii debitările și încetările obligațiilor de plată prevăzute 

de actele normative/administrative în vigoare; 

f) colaborează cu Compartimentul Protectia Mediului care ține evidența pe bază de 

documente justificative a cantitatilor de deseuri colectate de operatorului de 

salubrizare, în vederea unei cât mai bune gestionări a Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor. 

(2) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează de către Compartimentul 

Contabilitate  direct către operatorul serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoțite 

de detalierea cantităților/ serviciilor prestate, recomandate la plată de către A.D.I. S. 

(3) Compartimentul Protectia Mediului va monitoriza prestarea activităților de 

colectare, transport, sortare, compostare și depozitare a deșeurilor menajere și similare de 

pe raza UATO Vanju-Mare și va colabora cu aparatul tehnic al A.D.I.S. pentru asigurarea 

implementării în condiții optime a Sitemului de ,Management Integrat al Deșeurilor. 

 

 

http://www.ghiseul.ro/
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V. SANCȚIUNI 

Art.25(1) Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în baza declarațiilor se va 

face sub rezerva verificării ulterioare de către Serviciul Impozite și Taxe locale Vanju-

Mare și Poliția Locală a corectitudinii declarării numărului de persoane comparativ cu cel 

stabilit în baza de date privind evidența tuturor utilizatorilor casnici beneficiari ai 

serviciului de colectare deșeuri. În cazul declarării unor date eronate sau false privind 

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

obligația de plată se va stabili retroactiv, începând cu data de la care taxa a fost datorată 

(data depunerii declarației fiscale), pe baza datelor furnizate de Asociațiile de proprietari, 

de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Vanju-Mare, etc.  

(2)  Serviciului Impozite și Taxe Locale, solicită periodic sau ori de căte ori este 

necesar, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Vanju-Mare sprijinul 

pentru verificarea corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare 

apartament/garsonieră, sau clădire. 

(3) În vederea efectuării verificării prevăzute la alin.(2), Asociațiile de 

proprietari/chiriași, precum și orice altă entitate care deține informații sau documente cu 

privire la clădiri/imobile impozabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de 

contribuabil, au obligația furnizării acestora fără plată, la solicitarea compartimentelor de 

specialitate din cadrul Serviciului ITL, Compartimentului Urbanism si Compartimentul  

Poliția Locală. 

 (4) Neconformarea la obligația de a colecta selectiv deșeurile municipale se 

sancționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare și al legislației în 

vigoare și se penalizează conform HCL 50/2018.  

 (5) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 

la alin(3), în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, 

constituie contravenție și se sancționează cu amendă, de la 100 lei la 500 lei. 

Art. 26 Sancțiunea nedeclarării- stabilirea din oficiu 

În cazul nedepunerii decarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare, 

obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum 

urmează: 

1. pentru utilizatorii casnici : pe baza estimării unui număr de 4 persoane; 



36  

2. pentru utilizatorii non-casnici : pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale 

de 2 tone/lună. 

ATENȚIE: taxa pe tonă pentru persoane juridice : 421,53 lei/tonă x2tone = 

843,06 lei/lună, respectiv 10117 lei/an 

VI.DISPOZIȚII FINALE 

Art.27 

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care 

are loc aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Orasului Vanju Mare. 

(2) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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                                                                                                                                                     Anexa nr.1, 

                                                                                                                         la Regulament 
 

 
DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei  de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 
 

Subsemnatul(a)  având calitate de proprietar/chiriaş, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor 

proprietate de  stat/UAT)  al locuinţei  situată în localitatea  ,str. 

 , 

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

str.   , nr.      ,bl.      ,sc.      ,ap.       , posesor al         seria          , 

nr.  , C.N.P  , declar pe proprie răspundere că 

unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 
 

 
Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (dacă domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele 

închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa 

menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt 

conforme cu realitatea. 

 

Data                                   Semnătura 

Telefon....................................................., adresa -mail.................................................................... 

 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
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             Anexa nr.2,  

                                                                                                                                              la Regulament 
 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane 

fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 

/persoanelor juridice ce desfăşoară profesii liberale 

Subsemnatul(a)/subscrisa  având   calitate   de   proprietar al  

imobilului situat în localitatea 

 ,str.   , 

nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.  , domiciliu/sediu în localitatea    , 

str.  , nr.  ,bl.  ,sc.  ,ap.  , posesor al  seria    

, nr.  , C.N.P/C.U.I. , declar pe proprie 

răspundere că imobilul este utilizat de următorii operatori economici (persoane juridice, inclusiv 

PFA-uri, II-uri, etc): 

 
Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa clădire Domeniul de 

activitate 

CUI/CIF 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) care îşi 

desfăşoară activitatea la adresa menţionată. 

Această Declaraţie va fi însoţită de Declaraţiile de impunere pentru fiecare persoană juridică 

(Model 4) rezidentă la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt 

conforme cu realitatea. 

 

Data   Semnătura   

 

Telefon............................................................,  

adresa e-mail.................................................... 

 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 
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Anexa nr.3, 

la Regulament 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei  de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice, 

care închiriază persoanelor fizice/persoanelor juridice ce desfăşoară profesii liberale 

Subsemnatul/a    , CNP 

   ,  BI/CI  seria          , nr.   , domiciliat(ă) în 

localitatea ,  str. ,   nr.   ,bl.   ,sc.   ,ap.   ,  în calitate   

de  reprezentant  al      ,   cu   sediul  în 

  , str.   , nr.  , bl.        , sc.         , ap.              

,    CUI   , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

  ,   având   calitate   de   proprietar   al   locuinţei   situată   în   
localitatea 

  ,str.  , nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.   , declar pe proprie 

răspundere că unitatea locative are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, 

flotanţi): 
 

 
Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 
Observaţii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt 

conforme cu realitatea. 

 
 

 

Data   Semnătura   

 

Telefon............................................................., 

adresae- .mail......................................................... 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 
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. 

....... 

... 

.............. 

Anexa nr.4, 

la Regulament 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA, 

etc) profesii liberale asimilate utilizatorilor casnici 

 

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

CUI    

Subsemnatul(a) 

  , CNP 

  _, BI/CI seria _, nr. , în calitate de 

reprezentant al   , cu sediul in_______________________, 

str. 

   ,   nr.           ,   bl.  ,   sc.           ,   ap.  , 

CUI   __________, înregistrata  la Registrul Comerțului sub nr.  

  , declar pe proprie răspundere ca 

(se completează în funcție de specificul activității) 
 

 

Selectați specificul activității și completați datele aferente (date anuale)*: 

 
- Activitate economica, cu excepția comerțului ………………………… -

-- număr de angajați la toate punctele de lucru (la data 

completării)  

- suprafața la data 

completării.......................................................... 

 
- Unitate de vânzare cu amănuntul............................................................... 

- suprafața (la data completării)............................... .......................... 

- număr de angajați............................................................................ 
 

- Industrială + depozite/asimilat ................................................................... 

- număr angajați (la data completării)................................................ 

- suprafața la data completării............................................................ 
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... 

- Unitate de învățământ (creșă, grădiniță, școală, liceu, 

universitate)............ - număr angajați (la data 

completării)................................................  

- număr copii/elevi/studenți (la data 

completării).............................. 

 

- Internat și cămin..................................................................................... 

- număr persoane .......................................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Unitate sanitară fără paturi ..................................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Unitate sanitară cu paturi ....................................................................... 

- număr angajați (la data completării).......................................... 

- număr paturi................................................................................. 
 

- Restaurant, cantina, cofetărie sau altă unitate de alimentație publică.... 

- număr mese preparate ............................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 

 
- Baruri sau alte unități de alimentație publică ...................................... 

- număr clienți ............................................................................ 

- număr angajați (la data completării).......................................... 
 

- Hotel categoria I /asimilat.................................................................... 

- număr nopți de cazare ................................................................ 

- număr mese preparate ............................................................. 

- număr angajați (la data completării)........................................ 
 

- Hotel alte categorii /asimilat................................................................. 

- număr nopți de cazare ................................................................ 

- număr mese preparate ............................................................. 

- număr angajați (la data completării)......................................... 
 

- Administrativa +birouri/asimilat ........................................................ 

- suprafața la data completării.................................................... 

- număr angajați (la data completării)......................................... 
 

- Magazin/asimilat................................................................................. 

- suprafața la data completării.................................................... 

- număr angajați (la data completării)......................................... 
 

- Casa de odihnă/asimilat......................................................................... 

- număr persoane ........................................................................ 
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- număr angajați (la data completării)......................................... 
 
 

- Aziluri de bătrâni/asimilat........................................................................ 

- număr persoane ........................................................................... 

- număr angajați (la data completării)............................................ 
 

- Locurilor amenajate pentru campare (campinguri) ............................... 

- remorca...................................................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Spălătorie auto......................................................................................... 

- suprafața la data completării........................................................ 

- număr angajați (la data completării)............................................ 
 

 
*  pentru  sediul  principal  și  sediul  secundar  sau  punct  de  lucru  se  va  completa  o  

singură declarație. 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcție de 

specificul activității. 

Sub sancțiunile aplicate față de fals în acte publice, declar că datele din această declarație 

sunt corecte și complete. 

 
 
 
 
Data _ Semnătura     
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INDICATORII DE GENERARE A DEȘEURILOR PE TIPURI DE ACTIVITĂȚI: 

 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Tip de utilizator 

non-casnic 

Indicator de 

generare 

Unitate 

de 

măsură 

Indicele de 

producere 

(kg/Ums)/zi 

Sursa și ipoteze luate în 

calcul 

1. Restaurante/asimilat Număr mese 

preparate 

 

 

Număr 

angajați 

kg/masa 

preparata 

0,96 

 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare și 

transport 

2. Cantine și cofetării/ 

asimilat 

Număr mese 

preparate 

 

Număr 

angajați 

kg/masa 

preparata 

0,96 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016 016 

Salubrizarea 

localităţilor.Deşeuri 

urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacităților de 

precolectare, colectare și 

transport 

3. Baruri/asimilat Număr clienți 

 

Număr 

angajați 

Kg/client 

Kg/zi 

0,45 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea 

localităţilor.Deşeuri 

urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea capacităților

  de 

precolectare, colectare și 

transport – în standard 

indicatorul   este   pentru 

 



44  

 

     “hotel alte categorii” 

4. Hotel categ. I- 

a/asimilat 

Număr nopți 

de cazare 

 

Număr mese 

preparate 

 

Număr 

angajați 

Kg/client 

 

 

Kg/zi 

 

 

Kg/zi 

1,35 

 

 

0,90 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016

 1340

0/2016 

 

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare și 

transport – s-a făcut o 

medie între indicatorii 

pentru categoriile “hotel 

categoria I”, “hotel alte 

categorii” și “motel” 

5. Hotel alte 

categorii/asimilat 

Număr nopți 

de cazare 

 

Număr mese 

preparate 

 

Număr 

angajați 

Kg/zi 

 

 

Kg/zi 

 

 

 

Kg/zi 

0,65 

 

 

0,45 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016

13400/2016 

 

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare și 

transport – s-a făcut o 

medie între indicatorii 

pentru categoriile “hotel 

categoria I”, “hotel alte 

categorii” și “motel” 

6. Administrativa 

+birouri/asimilat 

10 mp 

 

Număr 

angajați 

 

 

Kg/zi 

0,45 

 

 

0,22 

 SR13400/2016

 1340

0/2016 

 

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare si 

transport – s-a luat in 
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     considerare indicatorul 

“administrativă+birouri” și 

s-a considerat că un 

angajat dispune de un 

spațiu minim de 6 mp 

(conform Codului municii). 

7. Industriala 

+depozite/asimilat 

10 mp 

 

Număr 

angajați 

 

 

Kg/zi 

1,00 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare și 

transport 

8. Magazin/asimilat 10 mp 

 

Număr 

angajați 

 

 

Kg/zi 

1,80 

 

 

0,22 

 SR13400/2016  

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor 

de deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea 

capacitatilor de 

precolectare, colectare și 

transport 

9. Casa de 

odihna/asimilat 

Persoană 

Număr de 

angajați 

Kg/zi 

Kg/zi 

1,35 

 

0,22 

SR 13400/2016 

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor 

de precolectare, colectare si 

transport – s-a luat in 

considerare indicatorul 

“administrativă+birouri” 
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     și s-a considerat că un 

angajat dispune de un 

spațiu minim de 6 mp 

(conform Codului 

municii) și indicatorul 

”spital” 

10. Aziluri de 

bătrâni/asimilat 

Persoană 

 

Număr de 

angajați 

Kg/zi 

Kg/zi 

1,35 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor 

de precolectare, colectare si 

transport – s-a luat in 

considerare indicatorul 

“administrativă+birouri” și 

s-a considerat că un 

angajat dispune de un 

spațiu minim de 6 mp 

(conform Codului municii) 

și indicatorul ”spital” 

11. Camping pentru 

corturi și rulote / 

asimilat 

Remorca 

 

Număr de 

angajați 

 

 

 

Kg/zi 

1,25 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea  localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea capacităților 

de precolectare, colectare 

și transport – s-a luat în 

considerare indicatorul 

“camping pentru rulote” 

de 2,5 kg/remorca/zi și s- a 

considerat că sunt in medie 

2 persoane în remorcă 
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12. Unități de vânzare 

cu  amănuntul (cash 

and carry) – unități 

de vânzare cu 

suparafața mai 

mică de 400 mp și 

cu maxim 2 

angajați 

Suprafață 

 

Număr de 

angajați 

10 mp 

kg/zi/ 

1,8 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane și pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare și 

transport 

13. Unități de 

învățământ (mai 

puțin grădinițe) 

Elev 

 

Număr 

angajați 

Kg/zi 

Kg/zi 

0,11 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare si 

transport 

14. Grădinițe / 

similare 

Preșcolar 

 

Număr 

angajați 

Kg/zi 

Kg/zi 

1,35 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare și 

transport; 

15. Internat și cămin Persoana 

 

Număr 

angajați 

Kg/zi 

Kg/zi 

1,50 

 

 

0,22 

 SR 13400/2016  

Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare și 

transport; 
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16. Unități sanitare fără 

paturi 

Număr de 

angajați 

Kg/zi 2,07  SR 13400/2016  

Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare si 

transport – s-a luat in 

considerare indicatorul 

“administrativă+birouri” și 

s-a considerat că un 

angajat dispune de un 

spațiu minim de 6 mp 

(conform Codului 

municii). S-a considerat că 

pe lângă deșeurile de la 

activitățile de birou rezultă 

și deșeuri din activitățile 

medicale (1,8 kg/angajat/zi) 

17. Unități  sanitare  cu Numărul de Kg/zi 3,62  SR 13400/2016  

paturi paturi   Salubrizarea localităţilor. 

Deşeuri urbane. 

Prescripţii pentru 

determinarea cantităţilor de 

deşeuri urbane si pentru 

dimensionarea capacitatilor

  de 

precolectare, colectare si 

transport – s-a luat in 

considerare indicatorul 

“administrativă+birouri” și 

s-a considerat că un 

angajat dispune de un 

spațiu minim de 6 mp 

(conform Codului 

municii) și indicatorul 

”spital” 

Numar de Kg/zi 0,27 

angajați 



 

 

 
18. Spălătorie auto Suprafață 

Număr 

angajați 

Număr 

autovehicile 

spălate/zi 

Mp 

Kg/zi 

1,8 

 

0,22 

 

0,22 

 

 

 

Compozitia deseurilor asimilabile 

ZONA 4 Vânju-Mare 

Tip de fracție Procent % 

Hârtie+carton 7,45 

Plastic+metal 6,7 

Sticlă 2,5 

Reziduale 83,35 
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                                                                                                                                                     Anexa nr.5 

la Regulament 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE RECTIFICATIVĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 
 

Subsemnatul(a)  având calitate de proprietar/chiriaș, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor 

proprietate de  stat/UAT)  al  locuinţei  situată  în  localitatea …………………………. ,str.  , 

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

str.  ,  nr.      ,bl.      ,sc.      ,ap.        ,  posesor  al          seria          , 

nr.  , C.N.P  , declar pe proprie răspundere că 

unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de ...... 

membrii, noua componentă fiind următoarea 
 

 
Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa mentionată). Pentru locuintele 

închiriate persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa 

menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaratii, că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt 

conforme cu realitatea. 
 

 

 

Data   Semnătura   

 

Telefon............................................................, 

adresa e-mail.................................................................... 
 

 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 



 

 
 

                                                                                                                                                                        Anexe  nr.6 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

la Regulament 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE RECTIFICATIVĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile 

persoane fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, 

etc) 

Subsemnatul(a)/subscrisa  având   calitate   de   proprietar  

al 

imobilului situat în localitatea  ,str.  

 , 

nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.  , domiciliu/sediu în localitatea   

 , 

str.   , nr.        ,bl.        ,sc.        ,ap.         , posesor al   seria  nr.  , C.N.P/C.U.I. , declar pe proprie răspundere că imobilul și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de ...... membrii, noua componentă fiind următoarea: 

 
Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa 

Domeniul de 

activitate 
CUI/CIF 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea la 

adresa menţionată. 

Această Declaraţie rectificativă va fi însoţită de Declaraţiile rectificative de impunere pentru 

fiecare persoană juridică (Model 8) rezidentă la adresa menţionată care nu se regăseşte în 

Declaraţia de fiscala iniţială. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaratii, că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt 

conforme cu realitatea. 

 

 

 

 Data   Semnătura   

Telefon............................................................,  

adresa e-mail.................................................... 

 

 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 



 

Anexa nr.7 

la Regulament 

 
 

 
DECLARAŢIE DE IMPUNERE RECTIFICATIVĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile 

persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice/persoanelor juridice ce desfășoară profesii 

liberale 

 

 

Subsemnatul/a    ,

 CNP 

     ,  BI/CI  seria          , nr.    , domiciliat(ă) în localitatea   ,  str.   ,  nr._  ,bl.   ,sc.   ,ap.   ,  în calitate de reprezentant al       , cu sediul în    , str.   ,   nr.   ,   

bl.  ,    sc.  ,    ap.  , CUI  , înregistrata la Registrul 

Comertului sub nr. 

  ,   având   calitate   de   proprietar   al   locuinţei   situată   în   

localitatea 

  ,str.  , nr.  ,bl.  ,sc.  , ap.  , declar pe 

proprie răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... 

membri la un număr de 

...... membrii, noua componentă fiind următoarea (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 
 

 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 

 

Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în 

declaraţii, că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt 

conforme cu realitatea. 

 

 

 

Data            Semnătura   

Telefon ............................................................., 

 adresa e-mail..................................................... 

 

 

Acest document conține date cu caracter personal prelucrate și protejate în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. 
 

 



 

. 

....... 

... 

.............. 

Anexa nr.8 

la Regulament 

 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE RECTIFICATIVĂ 

în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, 

PFA, etc) profesii liberale asimilate utilizatorilor casnici 

 

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

CUI    

Subsemnatul(a) 

  , CNP 

  _, BI/CI seria _, nr. , în calitate 

de reprezentant al   , cu sediul 

in_______________________, str. 

   ,   nr.           ,   bl.  ,   sc.           ,   ap.  , CUI   __________, înregistrata  la Registrul Comerțului sub nr.  

  , declar pe proprie răspundere ca 

(se completează în funcție de specificul activității) 
 

 

I. Selectați specificul activității și completați datele aferente (date anuale)*: 

 
- Activitate economica, cu excepția comerțului 

………………………… --- număr de angajați la toate 

punctele de lucru (la data completării)  

- suprafața la data 

completării.......................................................... 

 
- Unitate de vânzare cu amănuntul............................................................... 

- suprafața (la data completării)............................... .......................... 

- număr de angajați............................................................................ 
 

- Industrială + depozite/asimilat ................................................................... 

- număr angajați (la data completării)................................................ 

- suprafața la data completării............................................................ 

 
- Unitate de învățământ (creșă, grădiniță, școală, liceu, 

universitate)............ - număr angajați (la data 

completării)................................................  

- număr copii/elevi/studenți (la data 

completării).............................. 

 

- Internat și cămin..................................................................................... 

- număr persoane .......................................................................... 



 

... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Unitate sanitară fără paturi ..................................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 

 
- Unitate sanitară cu paturi ....................................................................... 

- număr angajați (la data completării).......................................... 

- număr paturi................................................................................. 
 

- Restaurant, cantina, cofetărie sau altă unitate de alimentație publică.... 

- număr mese preparate ............................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Baruri sau alte unități de alimentație publică ...................................... 

- număr clienți ............................................................................ 

- număr angajați (la data completării).......................................... 

 
- Hotel categoria I /asimilat.................................................................... 

- număr nopți de cazare ................................................................ 

- număr mese preparate ............................................................. 

- număr angajați (la data completării)........................................ 

 
- Hotel alte categorii /asimilat................................................................. 

- număr nopți de cazare ................................................................ 

- număr mese preparate ............................................................. 

- număr angajați (la data completării)......................................... 
 

- Administrativa +birouri/asimilat ........................................................ 

- suprafața la data completării.................................................... 

- număr angajați (la data completării)......................................... 

 
- Magazin/asimilat................................................................................. 

- suprafața la data completării.................................................... 

- număr angajați (la data completării)......................................... 

 
- Casa de odihnă/asimilat......................................................................... 

- număr persoane ........................................................................ 

- număr angajați (la data completării)......................................... 
 
 

- Aziluri de bătrâni/asimilat........................................................................ 

- număr persoane ........................................................................... 

- număr angajați (la data completării)............................................ 
 

- Locurilor amenajate pentru campare (campinguri) ............................... 

- remorca...................................................................................... 

- număr angajați (la data completării)........................................... 
 

- Spălătorie auto......................................................................................... 

- suprafața la data completării........................................................ 

- număr angajați (la data completării)............................................ 
 

II. Cantitatea generată/colectată conform Notelor de cântar emise de către Operatorul 
serviciului de salubrizare.     ..........................................................  



 

 
*  pentru  sediul  principal  și  sediul  secundar  sau  punct  de  lucru  se  va  completa  

o  singură declarație. 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcție de 

specificul activității. 

Sub sancțiunile aplicate față de fals în acte publice, declar că datele din această 

declarație sunt corecte și complete. 

 
 
 
 
Data _ Semnătura     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Anexa nr.9 

la Regulament  

 

 

 

 

Anexa nr.10 



 

la Regulament  

 

 

 

 

 

 

Taxa de salubrizare consumatori noncasnici (agenti economici, persoane 

juridice, institutii publice) conform art.10, lit.e,f,g,h din contractul  de 

delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 

707/23.10.2019  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


