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REGULAMENT 

 
La proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în 

municipiul Roman 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice   

locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe 

speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale create în interesul persoanelor 

fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anuale și aprobând 

regulamentul de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice 

de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

 Potrivit prevederilor art. 26 alin (1) din Legea serviciului de salubrizare a 

localităților nr. 101/2006 cu modificările si completările ulterioare, utilizatorii achită 

contravaloarea serviciului de salubritate prin: 

(1) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

(2) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract. 

 Astfel, persoanele care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de 

salubritate și produc la rândul lor deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste 

servicii, beneficiază în mod frauduos de aceleași servicii de care beneficiază și acele 

persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că și acele 

reziduri sunt colectate și transportate de operator. 

 În consecință, se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum 

urmează: 

     – utilizatorii persoane fizice asociate – 8,00 lei/luna/persoană; 

      –utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale – 8,00 lei/luna/persoană; 

     – utilizatorii persoane juridice – 80,00 lei/metru cub/lună. 

 Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale de salubrizare se stabilesc, se 

ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, prin 

Hotărare a Consiliului Local. 

 Operatorul serviciului va efectua verificări în teren în vederea depistării și 

identificării persoanelor fizice/juridice beneficiare ale serviciului public de 

salubrizare și care nu dețin contract de prestări pentru servicii de salubrizare. 

 Totodată, operatorul va solicita sprijinul Direcției Locale de Evidență a 

Persoanelor Roman pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativă 

și datele de identificare ale acestora, în vederea constituirii bazei de date. 

 După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ale 

serviciului public de salubrizare care nu au incheiat contractul de prestări servicii, 

operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora în vederea 

incheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate nu se 

prezintă în termen de maximum 10 zile de la data somării în vederea semnării 



contractului ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va 

stabili și comunica Primăriei municipiului Roman, până în ultima zi lucrătoare a 

fiecărei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestări servicii sau a căror 

contracte au fost reziliate în vederea instituirii, în sarcina acestora, a taxei speciale de 

salubrizare. 

 Lista va conține elemente absolut necesare identificării persoanelor și numărul 

persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume persoane/denumire societate, 

CNP / CUI, adresa, număr persoane, cantitate de deșeu generat/lună în cazul 

persoanelor juridice). 

 În cazul în care beneficiarii serviciului public de salubritate, persoane fizice sau 

juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului ulterior 

stabilirii obligațiilor de plată a taxei speciale de salubrizare, aceștia nu mai datorează 

taxa specială de salubrizare începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a 

încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a Direcției Impozite si Taxe 

Locale Roman. 

 În cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile 

de salubritate, operatorul va înștiinta Direcția Impozite si Taxe Locale în vederea 

încetării impunerii la plată. 

 Taxa specială de salubrizare se datorează semestrial cu termene de plată astfel: 

 - 31 martie, pentru semestrul 1; 

 - 30 septembrie, pentru  semestrul 2. 

 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 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

 Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de 

către operatorul economic (în baza documentelor justificative prezentate și în limita 

sumei incasate) și acoperirea costului colectarii taxei respective. 

 Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de către 

Serviciul Contabilitate/Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul 

de salubrizare. 


