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                                                                              ANEXA 8 
 

 
REGULAMENT 

privind instituirea şi  administrarea 
TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 
 
 
 
 
 

I.  Reglementări generale 
Art.1. Taxa  de salubrizare pentru persoanele fizice  care  nu au  încheiat un contract de prestări servicii pentru serviciile de 
salubrizare cu operatorul de servicii de salubrizare autorizat de administraţia publică locală pentru municipiul Vatra Dornei-
D.A.D.P. se stabileste anual  în baza prevederilor următoarelor legi:  Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice localecu 
modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor potrivit căreia pentru funcţionarea unor servicii publice locale create 
în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale  pot adopta taxe speciale pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare,. 
Art.2. Taxa  de salubrizare este o taxa cu destinatie specială, va fi utilizată în scopul pentru care a fost stabilită şi se aprobă de 
Consiliul Local, în fiecare an, pentru anul fiscal următor. Taxa are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare 
efectuat pentru colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului menajer de la utilizatorii serviciului efectuat pentru persoanele 
fizice  care  nu au  încheiat un contract de prestari servicii pentru serviciile de salubrizare cu operatorul de servicii de salubrizare 
autorizat.  
Art.3  Constatarea, impunerea şi urmărirea încasării taxei se realizează prin Directia Administrarii Domeniului Public din cadrul 
Primariei municipiului Vatra Dornei. 
Art.4. Taxa specială de salubrizare instituită potrivit  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare fiind un venit cu destinaţie specială  utilizat în scopul pentru care a fost înfiinţată se va 
încasa într-un cont de venit extrabugetar distinct şi contul de execuţie al acesteia se aprobă de Consiliul local.  
 Sumele aferente taxei de salubrizare rămase neutilizate la sfârşitul anului fiscal se reportează în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie, odată cu închiderea exerciţiului bugetar. 
Art.5  Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care  nu au  
încheiat un contract de prestări servicii pentru serviciile de salubrizare cu operatorul de servicii de salubrizare poate fi contestată  
în termen de 15 zile de la publicarea acesteia prin modalităţile prevăzute de lege.  
Art.6.  Contestaţiile formulate de către persoanele fizice şi juridice împotriva modului de stabilire   a taxei speciale se 
soluţionează de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei, iar dispoziţiile emise ca urmare a contestaţiilor pot fi atacate 
la instanţele judecătoreşti competente  
      II.  Modalităţi si conditii de stabilire a taxei  speciale de salubrizare(condiţii şi termene de 
depunere a declaraţiei de impunere) 
Art.7 Pe teritoriul administrativ  al municipiului Vatra Dornei, pentru asigurarea serviciului de salubrizare pentru persoanele 
fizice şi juridice care  nu au  încheiat un contract de prestări servicii pentru serviciile de salubrizare cu operatorul de servicii de 
salubrizare  se instituie taxa specială de salubrizare  la nivelul tarifului majorat cu 30% pentru o persoana aplicat în cazul 
utilizatorilor care au încheiat contracte. 
Art.8    Taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Vatra Dornei şi care 
nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare sunt obligate la plata taxei în functie de numărul de persoane 
din fiecare familie  şi/sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă. 
Art.9   În vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul/ chiriaşul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei pentru 
stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezentul regulament. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care 
locuiesc la acea adresă(membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.). 
Art.10 
 (1)Declaraţia  privind  taxa de salubrizare se depune  în luna ianuarie a anului fiscal pentru care se calculează taxa la registratura 
primariei 
 (2)Declaraţia privind  taxa de salubrizare pate fi modificată în timpul anului prin depunerea unei declaraţii rectificative privind 
taxa specială de salubrizare, conform modelelor prezentate în anexa nr.2. 
 (3)Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări a elementelor declaraţiei 
privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând cu luna următoare depunerii 
declaraţiei. 
 (4)Declaraţiile de impunere şi declaraţiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se depun la registratura primăriei. 
 (5)In cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare, persoana fizică    va solicita în scris 
încheierea contractului  urmând ca din luna următoare semnării acestuia  să nu mai datoreze taxa specială de salubrizare. 
Art.11  
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(1) În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice, obligaţia de plată privind taxa       
specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza informaţiilor  din Registrul agricol,  Serviciul Public Comunitar Local  de 
Evidenta a Populatiei etc. 
(2)Urmare a depunerii declaratiilor sau a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice  se vor emite 
decizii de impunere pentru stabilirea  taxei speciale de salubrizare , conform anexei nr.3 şi se vor transmite contribuabililor cu 
confirmare de primire. 
III.Termene şi modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare 
Art.12   
(1)Taxa specială de salubrizare se  plăteşte trimestrial, până în ultima zi din trimestru şi va fi egală cu tariful pentru o persoana 
aferent colectarii deseurilor menajere, majorat cu 30%.     
(2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de întârziere de 0,1 %/zi de 
întârzire la suma datorată 
 (3)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare silită, conform prevederilor 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.13  Persoanele fizice şi juridice care achită taxa de salubrizare cu anticipaţie pentru tot anul în curs, până la data de 31 
martie, vor beneficia de o bonificaţie de 5%. 
Art.14 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria Directiei de Administrare a Domeniului Public din cadrul  
primăriei, cu sediul in strada Bistritei, nr.1 sau direct în contul extrabugetar DADP  deschis la Trezoreria municipiului Vatra 
Dornei. 
IV.Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare   
Art.15(1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:  
-veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
-persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 
-persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
-persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004; 
-persoanele care beneficiază de prevederile  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. 
 (2)Consiliul Local poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare în baza unui regulament 
 (3)Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor justificative. 
 (4)Prin excepţie de la prevederile alin.(3), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care sunt în evidenţa 
serviciului impozite şi taxe cu scutire la plata impozitelor şi taxelor locale(aceste persoane au depus documente justificative la 
dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de  scutire la plata taxei de salubrizare. 
(5)Utilizatorii care locuiesc în zone în care  utilajele specializate de colectare nu au acces(dealuri, poteci înguste, terenuri 
accidentate,etc...) şi sunt nevoiţi să coboare deşeurile la containere la care depozitarea este comună,la o distanta de peste 200m,  
sunt impuşi la plată cu o reducere de 20% din tariful persoanelor fizice la care colectarea se face la domiciliu prin intermediul 
europubelelor. 
(6)Familia (soţ,soţie,copii) care are un număr de peste 4 persoane, impunerea se face pentru maxim 4 persoane. 

 
V.Sancţiuni 
Art.16 
(1)Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la  500 la 1000 lei . 
(3)Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor , cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 (4)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul municipiului Vatra 
Dornei 
VI.Dispoziţii finale  
Art.17Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat 
cetăţenilor municipiului.  
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