
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază 
utilizatorii fără contract din comuna Tomşani şi aprobarea "Regulamentului privind stabilirea 

şi aplicarea taxei speciale de salubrizare" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 16 din22.03.2021, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Tomşani, înregistrat sub nr. 1934 din 

22.03.2021, 
- Raportul de specialitate întocmit de administratorul public al comuneni Tomşani, înregistrat 

sub nr. 1935 din 22.03.2021, 
În baza prevederilor: 

- art. 6 alin.1 lit. k, art. 7 alin. I, art. 26 alin. 2 lit. c, respectiv alin. 4 şi 5 din cuprinsul Legii 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările 
ulterioare, 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- art. I pct. 17 din cuprinsul Legii nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 
de salubrizare a localităţilor m.l 01/2006, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. "d", alin. (7) lit. "n" şi art. 139 alin. (3) litera "c" din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1 - Începând cu data de I aprilie 2021, se instituie în raza administrativ-teritorială a 
comunei Tomşani taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de care beneficiază 
producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de salubrizare încheiate cu 
operatorul acestor servicii publice. 

Art. 2 - Cuantumul taxei speciale de salubrizare este acelaşi cu tariful de utilizare aprobat 
pentru prestarea serviciului de către operatorul de salubritate delegat să presteze serviciul de operare, 
respectiv tariful practicat de SC Rosal Grup SA. 

Art. 3 - Se aprobă "Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare", 
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art. 4 - Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art. 5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Biroul contabil - financiar, 
compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tomşani, 
judeţul Prahova. 



Art. 6 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

Art. 7 - Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în tennen de I 5 
zile de la aducerea la cunoştinţă publică. 

Art. 8 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii nr. 
17 din 23.02.2015, modificată prin Hotărârea nr. 11 din 20.01.2017. 

Art. 9 - Prezenta hotărâre va fi comunicată şi înaintată instituţilor şi persoanelor interesate de 
către secretarul general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr ,consilieri în funcţie 13 
Număr ,consilieri prezenţi 43 
Voturi pentru � 
Voturi itnpotrivă 
Abţineri 

DINŢEI, 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, 
, 

Matei Violeta Iuliana 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 11- din data de :)_ � . I.J 3 , )jJ �) 

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu Legea serviciilor 
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicate, 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. 571/2003 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. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a institui taxe speciale 
în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri fără contract de prestare a 
serviciului de salubrizare şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate. 

Art. 3. Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii săi se 
desfăşoară pe baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife. 

Art. 4. (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice şi persoanele 
juridice care beneficiază de activităţi specifice serviciului de salubrizare. 

(2) În cazul acestor activităţi, prestarea se realizează pe baza unui contract, încheiat în 
nume propriu cu operatorii licenţiaţi pentru prestarea serviciului în Comuna Tomşani. 

Art. 5. Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt: 
a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 

serviciilor publice de salubritate în comuna Tomşani; 
b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 

serviciilor publice de salubritate în comuna Tomşani; 
Art. 6. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este acelaşi cu tariful de utilizare 

aprobat pentru prestarea serviciului de către operatorul de salubritate delegat sa presteze 
serviciul în zona de operare, respectiv tariful practicat de SC Rosal Grup SA. 

Art. 7. Taxa specială de salubrizare reprezintă contravaloarea activităţii de colectare 
separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din 
activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori. 

Art. 8. (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, care nu are încheiat contract pentru colectare deşeuri 
menajere si nemenajere, are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei de 
salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, 
rude, chiriaşi, flotanţi). 



Art. 9. Persoanele juridice sunt obligate la plata taxei în funcţie de volumul de deşeu 
generat/lună. Volumul de deşeu generat de către aceste categorii de beneficiari va fi 
comunicat de către operatorul de salubritate. 

Art. 1 O. Pentru imobilele - proprietate pe care le deţine, locuite sau nelocuite, 
proprietarul este obligat sa îşi completeze declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei 
speciale de salubrizare. 

Art. 11. Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, 
comodat, sau în altă formă, altor persoane. fizice/juridice, obligaţia declarării revine 
proprietarului. 

Art. 12. Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, 
comodat, sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine 
proprietarului. 

Art. 13. (1) Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru taxa specială de 
salubrizare este 15 aprilie 2021. 

(2) În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere, proprietarii de imobile sau 
persoanele juridice vor fi impuse din oficiu, în baza informaţiilor existente în registrul 
agricol. 

Art. 14. (1) Declaraţia de impunere se completează şi se depune la registratura 
Primăriei Tomşani. 

(2) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţia de impunere 
iniţială (domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, va depune o declaraţie rectificativă 
în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective. 

(3) În situaţia în care ulterior impunerii, utilizatorii (persoane fizice şi juridice) 
încheie contracte cu operatorul serviciului de salubritate, aceştia nu mai datorează taxa 
specială de salubritate, începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a încheiat 
contractul. 

(4) Scăderea/ impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 a lunii 
următoare depunerii declaraţiei rectificative. 

(5) În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de intâi a lunii 
următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces în 
copie conformă cu originalul. 

(6) În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de 
organele fiscale ale autorităţii locale pe baza oricăror date şi informaţii obţinute de acestea. 

Art. 15. După stabilirea şi identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ale 
serviciului public de salubrizare care nu au încheiat contractul de prestări servicii, operatorul 
serviciului de salubritate procedează la somarea acestora în vederea încheierii contractului de 
prestări servicii. 1n cazul în care persoanele somate nu se prezintă în termen de maxim 1 O zile 
de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul 
serviciului de salubritate va stabili şi va comunica Primăriei comunei Tomşani, până la ultima 
zi lucrătoare a fiecărei luni lista utilizatorilor identificaţi fără contract de prestări servicii, în 
vederea instituirii, în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conţine 
elemente absolut necesare identificării persoanelor şi numărul persoanelor care locuiesc la 
adresa respectivă. 

CAPITOLUL III PROCEDURA DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE 

Art. 16. Taxa specială de salubrizare se plăteşte anual, în două rate egale până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv şi se încasează la caseria Biroului financiar-



contabil, compartimentu taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Tomşani, ori prin 
virament bancar. 

Art. 17. Neplata taxei la tennenele stabilite atrage după sine calculul şi plata 
majorărilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită 
prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat. 

CAPITOLUL IV. DECONTAREA SUMELOR încasate cu titlu de taxă specială de 
salubrizare către operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului de salubrizare în comuna 
Tomşani. 

Art. 18. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local 
al comunei Tomşani. 

Art. 19. Decontarea către operatorul de salubritate, a prestaţiilor efectuate de către 
acesta, pentru utilizatorii care nu au încheiat contract, se realizează pe baza situaţiei de 
lucrări, însoţită de nota justificativă emisă de către operator, verificată şi vizată de către 
compartimentul impozite şi taxe locale, care cuprinde: numele şi prenumele/denumirea 
utilizatorului, numărul de persoane fizice/juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia au 
beneficiat individual, fără contract încheiat cu operatorul servciului de salubrizare şi la care a 
fost prestat serviciul de salubrizare. 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 20. Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod 
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a servciului public de 
salubritate. 

Art. 21. Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de salubritate 
de consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului local Tomşani privind 
instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestatiilor de care beneficiază utilizatorii fără 
contract din comuna Tomşani şi aprobarea „Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea 
taxei speciale de salubrizare". 



Anexa nr.2 la H.C.L. nr. l 'f/.19. <J 3. � 

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

în confonnitate cu H.C.L nr. / 

Subsemnatul(a) ________ _____ având calitate de proprietar/chiriaş al 
locuinţei situată în localitatea Tomşani, , sat. __ _ _ _____ , nr._, domiciliat(ă) 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): 

Numele si prenumele Data nasterii 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. 

Data. ___ __ _  _ Semnătura. ______ _ 




