REGULAMENT
PRIVIND INSTITUIREA, DETERMINAREA CUANTUMULUI,
ÎNCASAREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
DE PE RAZA U.A.T. COMUNA CUCA

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Pe raza UAT Comuna Cuca se instituie taxa specială de salubrizare pentru funcționarea
unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice stabilind anual
cuantumul acesteia.
Art. 2. Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum,
î ncasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, denumită
generic în cele ce urmează și „taxa de salubrizare" fiind fundamentată pe necesitatea
asigurării finanțării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea Comunei Cuca de care
beneficiază întreaga comunitate locală și individuală, utilizatorii casnici persoane fizice și
juridice, începând cu data de 01.01.2021.

II. REGLEMENTĂRI GENERALE
Art. 3. Metodologia de calcul, instituire și administrare a taxei speciale pentru serviciul de
salubrizare are la bază urmatorul cadru legal:
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 30 - pentru funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile locale aprobă
taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la
persoanele care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.
484 - pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale;
Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, art. 6 alin. (1) lit. k),
art. 26 alin. (1), (3), (5) - pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii
achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat
contract cu operatorul de servicii sau prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat
contract cu prestatorul de serviciu;
Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de
ambalaje cu modificările si completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru
aprobarea cu modificări a OUG 74/2018);
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OUG nr. 196 /2005 actualizata , privind Fondul pentru mediu, cu modificările si
actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG
74/2018);
ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
Legea nr. 211/2011 a deşeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare (ultimele prin
Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018);
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si actualizările
ulterioare
Art. 4. Taxa de salubrizare se percepe pentru prestarea activităților legate de:
- Identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor menajere
și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții,
inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri provenite
din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;
- Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de
reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
- Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a
deșeurilor, respectiv compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural a
deșeurilor biodegradabile menajere;
- Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
- Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de
reamenajare și reabilitare interoară și/sau exterioară a acestora;
- Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
- Organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;
- Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea spațiilor deținute;
- Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către
unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

III. REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE SALUBRIZARE
Art. 5. Beneficiarii serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice, persoanele juridice și
orice altă entitate care beneficiază de activități specifice serviciului de salubrizare, după
cum urmează:
a) utilizatori casnici - persoanele fizice pentru deșeurile generate la imobilul de
domiciliu deținut în proprietate sau la alt imobil aflat în proprietatea acestora, chiar și în cazurile
în care acesta din urmă este diferit de cel la care proprietarii au înregistrată adresa de domiciliu;
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b) utilizatori non-casnici - persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele:
medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță
fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de
executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniile
cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfășurate în mod autonom,
în condițiile legii; precum și persoanele juridice cum sunt: regiile autonome, societățile și
companiile naționale, societățile bancare și orice alte societăți comerciale, cooperativele
meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit, organizațiile politice, sindicale,
profesionale, patronale și cooperatiste, instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ de
stat, confesional sau particular, unitățile sanitare, asociațiile, fundațiile, federațiile, cultele
religioase sau orice alte entități, persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice,
potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, pentru deșeurile generate în
imobilul în care se află înregistrat sediul social sau punctul de lucru al acestor entități, în cazul în
care imobilul respectiv este proprietatea acestora;
c) utilizatori - persoanele fizice care au în administrare, folosință, concesiune sau
închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale sau care
au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau comodatar în imobile proprietate privată;
d) utilizatori - persoanele enumerate la lit. b) a prezentului articol, care au în
administrare, folosință, concesiune sau închiriere imobile aflate în proprietatea statului sau a
unităților administrativ - teritoriale sau care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator) sau
comodatar în imobile proprietate privată.
Art. 6. (1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte de câtre toți beneficiarii serviciului public de
salubrizare, proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, situate pe raza UAT Comuna
Cuca, pentru toate activităţile de salubrizare menţionate la Art. 4.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, beneficiarul
serviciului este chiriaşul/concesionarul/locatorul/administratorul, etc.;
(3) Valoarea taxei speciale se stabileşte anual și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al
UAT Comuna Cuca;
(4) Urmărirea și încasarea taxei speciale se face de către compartimentul Impozite și taxe din
cadrul Primăriei Comunei Cuca.

IV. DECLARAȚII DE IMPUNERE
Art. 7. (1) Pentru luarea în evidență și calcularea taxei de habitat cu destinația specială de
salubrizare, utilizatorii casnici care sunt proprietari de imobile cu destinaţie locuinţă de pe
teritoriul administrativ al Comunei Cuca, precum și chiriașii/ concesionarii/ administratorii, etc.
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au obligația depunerii Declarației de impunere (Anexa 1), dată pe propria răspundere, sub
incidența răspunderii penale privind fasul în declarații, privind numărul de persoane care
locuiesc la adresa declarată in primul trimestru al anului pentru care se calculeaza taxa.
Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie
că este închiriată altor persoane fizice.
(2) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice,
obligaţia de a declara și a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va
depune Declaraţia de impunere pentru fiecare imobil deţinut.
(3) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, ce sunt utilizate pentru
desfăşurarea de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale,
birourile executorilor judecătoreşti, cabinete medicale, etc.), obligaţia de a declara și achita taxa
revine proprietarului imobilului. Persoanele ce desfăşoară profesii liberale sunt asimilaţi
utilizatorilor non-casnici, datorând taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru
persoanele juridice.
(4) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice, cu destinaţia de locuinţă, care sunt
închiriate persoanelor fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine
proprietarului imobilului.
(5) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice care sunt concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă altor persoane juridice, obligaţia de a declara şi achita taxa de
salubrizare revine proprietarului imobilului anexand declaratiei de impunere documente
justificative in copie (contractul de inchiriere, comodat, sau orice act de dare in folosinta) in
vederea stabilirii creantelor fiscale.

(6) În cazul imobilelor proprietatea unor persoane juridice aflate sub incidenta Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările
ulterioare, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă altor entităţi de drept
public sau privat, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă.
(7) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (apartamente sau imobile locuite temporar, case
de vacanță, “spatii cu destinaţia de locuinţă, care nu sunt locuite”, etc) și nu sunt imobile de
domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată
luându-se în considerare o singură persoană.
(8) În cazul persoanelor juridice cu sediul social declarat pe raza UAT Comuna Cuca, dar care nu
au punct de lucru și nu desfășoară activități economice la sediul social înregistrat, obligaţia de a
declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură
persoană.
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(9) Utilizatorii non-casnici au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei
speciale de salubrizare pentru sediul şi toate punctele de lucru în care desfăşoară activităţi
(economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al Comunei Cuca. Declaraţia de
impunere se depune pentru fiecare imobil. Obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere pentru
stabilirea cuantumului taxei și a achitării acesteia revine reprezentantului legal al persoanei
juridice.
(10) În cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare
revine concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
În cazul în care persoanele de drept public concesionari, locatari, titulari ai dreptului de
administrare sau de folosinţă transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă a clădirii, prima entitate care nu este de drept public care a primit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă are obligaţia de a declara şi achita
taxa specială de salubrizare.
(11) În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de
depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului/ moştenitorilor de
drept.
Art. 8. (1) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se completeaza
în două exemplare însoţite de copie după actul de identitate/de înfiinţare, la Compartimentul
Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Comunei Cuca, pe raza căreia persoanele fizice/juridice au
domiciliul/reşedinţa/sediul/deţin proprietatea.
(2) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la
cerere, pe parcursul anului, prin depunerea unei declarații rectificative .
(3) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei
modificări a datelor declaraţiei iniţiale, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se
efectueze în maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei rectificative.
Art. 9. (1) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de
salubrizare, obligația de plată va fi stabilită din oficiu, fiind stabilite valori de corecție conform
prevederilor legale în vigoare.
(2) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor Decizii de
impunere emise în condițiile Codului de Procedura Fiscal
V. TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATA A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
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Art. 10. (1) Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată integral sau
semestrial, pana la data de 31.03, pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv și până la data
de 31.09 ale anului respectiv pentru lunile iulie-decembrie;
(2) În cazul în care intrarea în vigoare a taxei se produce între intervalele precizate mai sus,
prima plata a taxei se datorează la termenul imediat următor, pentru întreaga perioada cuprinsă
între momentul intrării în vigoare a taxei și termenul imediat următor;
(3) Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici și non-casnici care au dobândit/finalizat imobile au
obligaţia depunerii declaraţiei în termen de 30 de zile de la data dobândirii/finalizării și datorează
taxa specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii care urmează lunii în care au
dobândit/finalizat imobilul;
(4) Taxa se calculează/datorează pentru lunile ramase neachitate pana la sfârșitul anului.
(5) Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere
precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.
(6) Taxă specială de salubrizare plătită în plus se compensează cu obligațiile viitoare de plată,
după caz, în conformitate cu legislația fiscală incidentă;
(7) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică măsurile
de urmărire și executare silită în conformitate cu legislația fiscală incidentă;
(8) Taxa specială de salubrizare se încasează în numerar la casieria Primăriei Comunei Cuca, sau
prin virament bancar în conturile indicate de aceasta;
(9) Taxa de salubrizare se colectează începând cu data comunicării deciziilor de impunere
transmise fiecărui beneficiar/utilizator.
Art. 10. (1) Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive dintr-un an
calendaristic și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de
muncă în străinătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare
datorată;
(2) În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului/radiere a societății, taxa de salubrizare va fi sistată
sau valoarea ei va fi modificată, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se vor
depune în acest sens documente justificative. În cazurile de deces, depunerea acestor documente
justificative, precum și întocmirea și depunerea Declaraţiei rectificative, poate fi făcută de către
un alt membru al familiei, și în perioada premergătoare finalizării procedurilor legale succesorale
pentru imobilul respectiv. În toate celelalte cazuri aceste demersuri vor fi făcute de către
proprietarul bunului înstrăinat, sau de către, reprezentantul legal al agentului economic care a
fost radiat din Registrul Comerţului
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VI. MODALITATEA DE CALCUL A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
Art. 11. (1) Taxa de salubrizare este stabilită pentru fiecarea utilizator prin HCL a Consiliului
Local al UAT Comuna cuca, astfel:
a) pe baza declarației de impunere pentru persoane fizice (populaţie/utilizatori casnici) și
persoane juridice (agenţi economici/utilizatori non-casnici);
c) pe baza declarației de impunere depusă de fiecare categorie de utilizatori/beneficiari ai
serviciului așa cum au fost enumerate la Art. 7, alin (1-11)
d) din oficiu, în baza deciziei de impunere de utilizatorii casnici care nu au depus declarația de
impunere menționată la Art. 7, alin (1).
(2) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţii se va face de către Compartimentul Impozite şi
taxe locale, în baza procedurilor de verificare de la nivelul serviciului.
Art. 12. (1) Taxa de salubrizare se exprimă în următoarele unități de măsură:
 Utilizatori casnici (persoanele fizice): [(lei/persoana/lună)];
 Utilizatori non-casnici (persoanele juridice): este unică, indiferent de mediul în care își
desfăşoară activitatea.
(2) Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, este prezentat în tabelul de mai jos.
NUMAR
TAXA
TAXA
PERSOANE PROPUSA ESTIMATĂ A
(max.5pers/ Lei/luna
SE ÎNCASA
Gospodarie
PE O
PERIOADĂ
DE 12 LUNI
persoane fizice care au domiciliul pe raza 2091
3,5
87.822 lei
comunei Cuca
persoane juridice care au sediul sau punctul 45
40
21.600 lei
de lucru sau care desfașoară activități
economice pe raza comunei Cuca
persoane juridice care au sediul sau punctul 35
3,5
1.470 lei
de lucru și care nu și desfaăoară activitatea
economică pe raza comunei Cuca
Gospodării nelocuite
271
3,5
11.382 lei

NR. DENUMIREA TAXEI :
CRT TAXA LUNARA PENTRU
UTILIZAREA SERVICIULUI DE
.
SALUBRIZARE PENTRU:

1
2

3

4
5

gospodarii, pentru persoanele fizice care au 59gospodarii
domiciliul in alta localitate
104 persoane
TOTAL AN

3,5

4.368 lei
126.642 LEI
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(3) Nivelul anual al taxei se va stabili luându-se în calcul Situația cheltuielilor previzionate a se
efectua pentru serviciul de salubritate pe anul 2021
Cheltuielile cu întreținerea și funcționarea serviciului de salubritate pe o perioadă de 12 luni
constând în colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și deșeurilor reciclabile se
previzionează astfel:
 Tarif pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și deșeurilor
recilabile:
- 2 curse deșeuri menajere (2.737 cu TVA) x 12 luni = 65.688 lei
- 1 cursă deșeuri reciclabile (1.785 cu TVA) x 12 luni = 21.420 lei
- 1 cursă deșeuri biodegradabile (16 ore/lună X 5 l/h litri = 80 l/lună x 12 luni =960 litri/an x5
lei/litru = 4.800 lei / anual.
 Tariful de depozitare pentru deșeurile generate de populatie:
124,90 lei (cuTVA) - pentru 96 tone = 11.990,4 lei
 Contribuția pentru economia circulară:
120 lei/ tona - pentru 96 tone = 11.520 lei
________________________________________________________
Costul total estimativ pentru o perioadă de 12 luni este de 115.418,4 lei.

VII. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
Art. 13. (1) UAT Comuna Cuca are obligaţia de a colecta taxa specială stabilită pentru serviciul
de salubrizare conform celor precizate anterior;
(2) Plata contravalorii activităţilor de salubrizare prestate la nivel local, se realizează în
conformitate cu mecanismele și procedurile de plată stipulate în contractele de colectare și
depozitare;
(3) Plata contribuţiei pentru economie circulară (CEC), câtre Fondul de Mediu anual, se face de
către Consiliul Local al UAT Comuna Cuca, în conformitate cu datele măsurate cuprinse în
Rapoartele lunare emise de SC Romprest Energy SRL
VIII. FACILITĂȚI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
Art. 14. Consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare,
conform prevederilor actelor normative. Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare
următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
8

- persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare.;
- familiile cu numar mare de membri, obligatia de plata revenind doar primilor 5 (cinci) membri.
IX. DISPOZIȚII FINALE
Art. 15. În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările
ulterioare privind finanţele publice locale, prezentul Regulament se aprobă de către Consiliul
Local al UAT Comuna Cuca.
Art. 16. Compartimentul impozite şi taxe locale va întocmi şi va păstra, într-un dosar deschis
pentru fiecare contribuabil, toate documentele justificative care au stat la baza identificării,
stabilirii, luării în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de salubrizare. Documentele sunt
necesare pentru:
- justificarea modului de stabilire a taxei;
- soluţionarea contestaţiilor;
- procedura de executare silită.
Art.17. Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local al
UAT Comuna Cuca, conform prevederilor legale.
Art. 18. Prezentul Regulament se modifică în funcție de actele normative care se adoptă ulterior
și care au incidență asupra acestuia.

Primar,
VLAD MIHAIȚĂ
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