REGULAMENTUL DE STABILIRE ȘI APLICARE A TAXEI
SPECIALE DE SALUBRIZARE

I.

REGLEMENTARI LEGALE

Art. 1.Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale, consiliile locale
aprobă taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele
fizice și care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
Art. 2. In baza Legii nr. 101/ 2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, republicată, cu
completările și modificările ulterioare și Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului –
cadru al Serviciului de salubrizare a localităților, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare,
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat
contract cu operatorul de servicii sau prin taxa specială în cazul în care nu are încheiat contract cu
prestatorul de serviciu.
II.

BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE PENTRU CARE SE
INSTITUIE TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Art. 3. Taxa specială de salubrizare este datorată și se plătește de către:
 persoanele fizice care locuiesc într-un imobil / apartament din localitatea Huedin și au
calitatea de proprietar, chiriaș sau utilizator al imobilului/ și beneficiaza de serviciul de
salubritate;
Art. 4. Veniturile încasate din taxa specială de salubrizare vor fi evidențiate distinct în contabilitate și
vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de prestatorul serviciului
III.

PROCEDURA DE STABILIRE SI IMPUNERE A TAXEI SPECIALE DE
SALUBRIZARE LA PERSOANE FIZICE

Art. 5(1) Taxa speciala se calculeaza pentru fiecare persoana care locuieste intr-un imobil /
apartament. Titular si platitor al taxei speciale este proprietarul imobilului/ apartamentului , chiriasul
titular al contractului de inchiriere( in cazul imobilelor inchiriate ) iar in cazul decesului proprietarilor
,utilizatorul imobilului, si se coreleaza cu evidentele privind numarul persoanelor din fiecare gospodarie

mentionate ca atare in contractele de salubritate incheiate de catre fostul operator (SC Crisul Huedin
SA).
(2)In vederea calcularii taxei de salubrizare, se va apela la datele existente la fostul operator(SC
Crisul Huedin SA), Registrul agricol sau pe baza informatiilor din dosarul fiscal, etc.Decizia de
impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare persoane fizice (Anexa 3)se va comunica
fiecărui contribuabil.
În situatia în care apar modificări, fiecare proprietar de locuintă are obligatia depunerii
Declaratiei initiale/rectificative privind taxa speciala de salubrizare persoane fizice conform anexei
nr.1, la prezenta hotarîre. În declaratie se vor mentiona toate persoanele care locuiesc la acea adresa
(membrii familiei, rude, chiriasi, etc.).
(3). Declaratiile rectificative se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei
modificari a elementelor declaratiei privind taxa de salubrizare, urmand ca modificarea taxei de
salubrizare sa se efectueze incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei.
Art. 6.(1) Avand în vedere faptul ca UAT Huedin are obligatia încasarii contravalorii serviciului de
salubritate efectuat, se impune stabilirea unei taxe speciale de salubritate abrobată prin Hotarare a
Consiliului Local Huedin, în funcție de numarul persoanelor care beneficiaza de serviciul de salubritate
și ținînd cont și de numarul proprietatilor imobiliare existe în Huedin: case/apartamente evidențiate la
Serviciul impozite și taxe locale ca ROLURI FISCALE)
Obligatia urmăririi incasarii taxei speciale de salubritate revine biroului Impozite si Taxe
Locale si Serviciului financiar-contabil.În situatia în care veniturile încasate din taxa specială de
salubritate nu acoperă sumele platite operatorului de salubritate se vor lua masuri urgente de recuperare
a sumelor neachitate de populatie și se va modifica daca este necesar Regulamentul de instituire a taxei
speciale de salubritate.
(2)In vederea calcularii taxei de salubrizare, se va apela la datele existente la vechiul
operator(SC Crisul Huedin SA), Registrul agricol pe baza informatiilor din dosarul fiscal, sau a
declaratiei initiale privind taxa de salubrizare Anexa 1, depusă de proprietarul imobilului.
Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare persoane fizice (Anexa
(3)se va comunica fiecărui contribuabil.
În situatia în care apar modificări, fiecare proprietar de locuintă are obligatia depunerii
Declaratiei initiale/rectificative privind taxa speciala de salubrizare persoane fizice conform anexei
nr.1, la prezenta hotarîre. În declaratie se vor mentiona toate persoanele care locuiesc la acea adresa
(membrii familiei, rude, chiriasi, etc.).
(4).Declaratiile rectificative se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricarei
modificari a elementelor declaratiei privind taxa de salubrizare, urmand ca modificarea taxei de
salubrizare sa se efectueze incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei.

(5). Biroul Impozite și taxe locale prin persoana responsabila intocmeste in doua exemplare
Decizia de impunere pt stabilirea taxei speciale de salubritate persoane fizice -model Anexa nr.3
Taxa speciala se datoreaza incepand cu data de 1 noiembrie 2016 si se percepe pana la data
desemnarii prin contract a operatorului de salubrizare a orasului Huedin.
IV.

SCADEREA DIN EVIDENTA A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

Art. 7. ( 1 ) Sistarea de la plata taxei speciale se face pe baza cererii depuse de catre contribuabil la
Primaria Orasului Huedin la care se ataseaza documente justificative din care sa rezulte motivele
pentru care nu se mai datoreaza taxa: copia contractului de salubrizare cu operatorul de serviciu, a
schimbarii domiciliului si/ sau sediului, punctelor de lucru din Orasul Huedin , a decesului, a lichidarii
societatii comerciale s.a
( 2 ) Sistarea taxei speciale se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii si
documentelor justificative;
V.

MODIFICAREA TAXEI DE SALUBRIZARE DATORATA

Art. 8. ( 1 ) Modificarea taxei speciale de salubrizare ( ca urmare a reducerii/ cresterii numarului
membrilor de familie, a modificarii locatiilor sau sediilor si punctelor de lucru s.a) se poate face pe
baza Declaratiei de impunere depuse de beneficiar persoana fizica, /persoana fizica autorizata sau
persoana juridica la Primaria Orașului Huedin . Modificarea taxei speciale se opereaza cu data de intai a
lunii urmatoare depunerii Declaratiei de impunere;
(2 ) Termenul de depunere a declaratiillor sau solicitarii pentru modificarea taxei speciale este
pana la data de 15 a lunii .Modificarile se vor face cu data de 1 a lunii următoare.
VI. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
Art. 9. ( 1 ) Evidenta sumelor datorate de beneficiari ca taxa de salubrizare se conduce la Directia
impozite si taxe locale – Operatiunile de luare in evidenta, modificare si scadere din evidenta a taxei pe
fiecare beneficiar se face pe baza documentelor( borderouri de debite, borderouri de scadere) depuse la
Biroul Impozite si Taxe Locale sau la persoana responsabila cu serviciul de salubrizare
Art. 10. ( 1 ) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei
pentru care se achita.
(2) Plata taxei speciale se poate face in numerar la ghiseele la care se platesc impozitele si taxele
locale, beneficiar Primaria Orasului Huedin.
( 3 ) Executarea silita a sumelor restante din taxa speciala de salubrizare se va face de catre
Compartimentul de Executare Silită conform procedurilor prevazute in reglementarile
vigoare aplicabile pentru impozitele si taxele locale conform Codului de procedura fiscală.

legale
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VII . SANCTIUNI
Art. 11.Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei
rectificative constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în materie de
impozite si taxe locale.

.

VIII. DISPOZITII FINALE
Art.12. Biroul Impozite si Taxe Locale va intocmi si va pastra intr-un dosar deschis pentru fiecare
contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza identificarii, stabilirii, luarii in evidenta,
modificarii, sistarii taxei speciale de salubrizare . Documentele sunt necesare atat pentru justificarea
modului de stabilire a taxei cat si in situatia contestarii de catre contribuabili a actelor intocmite in
cadrul procedurii de stabilire a taxei speciale cat si in cadrul procedurii de executare silita.
Art. 13. Colectarea deseurilor municipale se va efectua de prestatorul serviciului de salubrizare conform
graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor orasului.
Art. 14. Taxa specială de salubrizare se va actualiza in situatia in care vor aparea modificari privitoare la
majorarea costului serviciilor de salubrizare.
Art. 15. Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii si are valabilitate pana la finalizarea
procedurilor de delegare a seeviciului de salubrizare catre un operator licentiat;
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ANEXA 1.

JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI HUEDIN
NR___________DIN__________________________________

DECLARATIE
privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice

INIŢIALĂ

RECTIFICATIVĂ

Subsemnatul(a)____________________________________cnp____________________________BI/CI
seria__________________________nr________________,proprietar al clădirii situate în oraşul Huedin,
str_________________________nr__bl____sc_ap_____declar pe proprie răspundere că la adresa de
mai sus menţionată locuiesc_____persoane(membrii familiei,chiriaşii sau alte persoane) şi că am*
_______sau nu am alte clădiri în proprietate.

1

2

3

Nume şi prenume

cnp

Taxă
Număr Suma anuală aferentă taxei de
stabilită
salubrizare
luni
cf HCL
nr__din___
_

Data
______________________

4

Semnătura
______________________________

*pentru fiecare clădire din proprietate se va completa c\te o declaraţie

Viza compartimentului impozite –taxe

Sef Birou

total(3x4)
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ANEXA 3.

JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA ORAŞULUI HUEDIN
NR___________DIN__________________________________

Decizie de impunere
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice

Domnului(Doamnei)__________________________________identificată prin
cnp____________________________BI/CI
seria__________________________nr________________,proprietar al clădirii situate în oraşul Huedin,
str_________________________nr__bl____sc_ap_____,
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr___________/_____ privind aprobarea
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului
acesteia în oraşul Huedinşi a Ordonanţei Guvernului nr ______privind codul de procedură fiscală,cu

modificările şi completările ulterioare,I se stabilesc următoarele obligaţii de plată privind taxa de
salubrizare:

Număr persoane

taxa
de Număr luni
salubrizare(lei/pers)/lună

Suma de plată anuală
aferentă
taxei
de
salubrizare
total(2x3)

1

2

3

4

Termene de plată
(se va completa conform Codului fiscal)
plata se va face la caseria UAT Huedin sau în contul bancar nr__________________deschis la
Trezoreria Huedin
Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prevăzute,se percep majorări de întârzuiere de ____
% pentru fiecare lună sau fracţie de lună,până la data plăţii inclusiv.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva acestui act act administrativ se poate face contestaţie in termen de 30 de zile de la comunicare
la Primăria Oraşului Huedin.

Sef Birou

Întocmit azi___________________________________

Întocmit

