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REGULAMENT 

PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

CAPITOLUL I  
DISPOZITII GENERALE 

 
 

ART. 1 - Cadrul legislativ 

Prezentul regulament s-a intocmit in conformitate cu: 

• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

• Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizare a 

localitatilor; 

• Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  

• Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu cu modificarile si completarile 

ulterioare 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de 

ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 

105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare – privind 

proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Mehedinti” din 

data de 11.12.2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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CAPITOLUL II  
STABILIREA IMPUNEREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

ART. 2 - Reguli generale 

(1) In vederea asigurarii finantarii serviciilor de salubrizare, UAT oras Strehaia are obligatia sa 

stabileasca, în conditiile legii, taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor care 

beneficiaza de serviciile de salubrizare, astfel incat sa acopere costurile operatorilor de 

salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi. 

(2) - Prin prezentul regulament se reglementeaza instituirea si administrarea taxei speciale de 

salubrizare în cazul utilizatorilor casnici, respectiv utilizatorilor non casnici, iar veniturile 

încasate din colectarea taxelor speciale de salubrizare vor asigura finantarea activitatilor 

Serviciului de Salubrizare. 

(3) Pe teritoriul UAT oras Strehaia, se instituie taxa speciala de salubrizare in vederea 

asigurarii urmatoarelor activitati ale serviciului de salubrizare pentru generatorii de 

deseuri municipale - denumiti în continuare utilizatori casnici, respectiv utilizatori non-

casnici, în conditiile stabilite de prezentul regulament: 

i. colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si similare reziduale, 

generate de catre utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici; 

ii. colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si similare reciclabile 

pe 3 fractii (hartie si carton, plastic si metal, sticla), generate de catre utilizatorii 

casnici si utilizatorii non-casnici. 

(4) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt toti utilizatorii casnici si non casnici, asa cum 

sunt definiti la Cap. V, art. 15. 

(5) Taxa speciala de salubrizare are regim juridic al taxei speciale si se datoreaza catre 

bugetul local al orasului Strehaia. 

(6) Valoarea taxei speciale de salubrizare se stabileste si se aproba prin hotarare a Consiliului 

Local al UAT oras Strehaia, in baza fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, 

intocmite de catre operator in conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a 

localitatilor, elaborate de catre A.N.R.S.C. 

ART. 3 - Valoarea taxei speciale de salubrizare 

(1) Se instituie taxa speciala de salubrizare, pe teritoriul UAT oras Strehaia, pentru 

utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici, incepand cu data de 01.07.2021. 

(2) Taxa speciala de salubrizare, se datoreaza incepand cu luna depunerii de „Declaratiei de 
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impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare”. 

(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici, este de 10 

lei/persoana/luna. 

(4) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii non-casnici, conform cap. IV 

art. 10 pct. 1 lit e-h, din contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare, este: 

Tip deseu                             Tarif 

Tarif colectare 

si transport 

Valoare TVA 

19% 

Tarif total (include 

TVA) 

Deseu rezidual 402,27 76,43 478,70 

Deseu sticla 581,15 110,42 691,57 

Deseu plastic + metal 373,33 70,93 444,26 

Deseu hartie + carton 379,41 72,09 451,50 

 

(5) Taxa speciala de salubrizare se datoreaza de catre toti utilizatorii serviciului, cuantumul 

lunar se calculeaza în functie de tipul de utilizator si se instituie astfel: 

(a) Utilizatorii casnici  

i. taxa speciala de salubrizare se calculeaza pentru fiecare persoana care locuieste în 

imobilul rezidential/mixt, iar impunerea taxei speciale de salubrizare se face pentru 

proprietarul imobilului; 

ii. numarul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale de salubrizare va fi 

conform declaratiei pe proprie raspundere a proprietarului/chiriasului (Anexa 1 la 

prezentul regulament) 

(b) Utilizatorii non-casnici  

i. taxa speciala de salubrizare se calculeaza conform declaratiei pe proprie raspundere a 

reprezentantului legal/actionarului/administratorului (Anexa 2 la prezentul 

regulament) al utilizatorului non-casnic; 

ii. in cazul in care, avand in vedere Cap. II art. 3 pct. 10, se constata cantitati stabilite in 

plus, utilizatorului non-casnic, va achita contravaloarea acestor cantitati, conform tarif 

cap. II, art. 3, pct. 4. 

iii. cantitatea minima pentru care se depune „Declaratiei de impunere pentru stabilirea 

taxei speciale de salubrizare” si pentru care se face impunerea taxei speciale de 

salubrizare este de 100 kg (0,1 tone). 

(6) In cazul utilizatorilor casnici, nedepunerea declaratiei de impunere in termenul stabilit in 

prezentul regulament, obligatia de plata a taxei speciale de salubrizare se va face din 
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oficiu, pentru fiecare imobil detinut, in urma unei inspectii fiscale, realizate de personalul 

Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Strehaia. 

(7) In cazul utilizatorilor non-casnici, nedepunerea declaratiei de impunere in termenul 

stabilit in prezentul regulament, obligatia de plata a taxei speciale de salubrizare se va 

face din oficiu, pentru fiecare imobil detinut, pe baza estimarii unei cantitati de deseuri 

reziduale de 1 tona/luna. 

(8) In cazul utilizatorilor non-casnici, nedepunerii declaratiei de impunere in termenul stabilit 

in prezentul regulament sau neachitarea taxei in termen de 30 zile, duce la imposibilitatea 

prestarii serviciilor stipulate la Cap. II, art. 2, pct. 3. 

(9) Comunicarea deciziei de impunere privind stabilirea din oficiu a taxei speciale de 

salubrizare se face conform prevederilor Codului de procedura fiscala. În cazul neluarii la 

cunostinta de decizia de impunere privind stabilirea taxei de salubrizare stabilita din 

oficiu de catre Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Strehaia, 

obligatia de plata a taxei speciale de salubrizare subzista, utilizatorii serviciului avand 

obligatia de a consulta site-ul Primariei orasului Strehaia accesand adresa web 

www.primariastrehaia.ro, în vederea luarii la cunostinta a obligatiei fiscale datorate. 

(10) Regularizarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici lei/tona, in cazul in care 

se depaseste cantitatea declarata in „Declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei 

speciale de salubrizare”, se va face lunar prin înaintarea de catre operatorul Serviciului de 

Salubrizare, a situatiei centralizatoare, realizata in baza proceselor verbale sau 

bonurilor/note cantar/cantarire, pe tipuri de deseuri generate/colectate efectiv, nominal 

pentru fiecare utilizator non-casnic, catre Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul 

Primariei orasului Strehaia. 

ART. 4 - Declararea taxei speciale de salubrizare 

(1) Au obligatia de a depune „Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de 

salubrizare” si datoreaza taxa speciala de salubrizare: 

(a) persoanele fizice care detin în proprietate o cladire (locuita/nelocuita/locuita temporar), 

indiferent de destinatia ei (rezidentiala/nerezidentiala/mixta), aflata pe teritoriul UAT 

oras Strehaia; 

(b) persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitatile economice pe baza 

liberei initiative, precum si cei care exercita în mod autonom sau prin asociere orice 

profesie liberala care detin în proprietate cladiri rezidentiale/mixte/nerezidentiale, aflate 

pe teritoriul UAT oras Strehaia; 

(c) pentru imobilele aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a UAT oras 
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Strehaia,  date în administrare, concesionate, închiriate, date în folosinta, dupa caz, 

oricaror utilizatori casnici ai serviciului de salubrizare, taxa speciala de salubrizare se 

datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de folosinta, dupa caz, aflate pe 

teritoriul UAT oras Strehaia;  

(d) utilizatorul final, persoana juridica sau persoana fizica si care desfasoara activitati 

economice pe baza liberei initiative, precum si cei care exercita în mod autonom sau prin 

asociere orice profesie liberala, aflate pe teritoriul UAT oras Strehaia; 

(e) in cazul în care o cladire situata pe teritoriul UAT oras Strehaia, se afla în proprietatea 

comuna a doua sau mai multe persoane, „Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei 

speciale de salubrizare” se poate depune de unul dintre coproprietari sau de fiecare în 

parte, dupa caz; 

(f) atunci cand o cladire a fost dobandita în cursul anului, taxa de salubrizare se datoreaza de 

catre utilizatorul respectiv, cu începere din luna in care a fost dobandita, indiferent de 

data depunerii declaratiei la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei 

orasului Strehaia; 

(g) in cazul unei cladiri nou construite, taxa de salubrizare se datoreaza de catre utilizatorul 

respectiv, cu începere de la data de întai a lunii urmatoare celei în care a fost obtinuta 

autorizatia de construire, indiferent de data depunerii declaratiei la Compartimentul 

Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Strehaia. In cazul in care, utilizatorul nu 

are autorizatie de construire, taxa de salubrizare se datoreaza incepand cu luna in care 

incep lucrarile, indiferent de data depunerii declaratiei la Compartimentul Impozite si 

Taxe din cadrul Primariei orasului Strehaia. Constatarea date inceperii lucrarilor de 

construire (fara autorizatie de construire), se va face de catre politia locala si/sau 

Compartimentul Urbanism din cadrul Primariei orasului Strehaia; 

(h) in caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligatia de 

depunere a declaratiei de impunere si obligatia de plata a taxei revine deopotriva 

mostenitorului/mostenitorilor de drept/utilizatorului. Scaderea de la plata taxei de 

salubrizare pentru persoana decedata se face, începand cu data de 1 a lunii urmatoare 

decesului (anexa 3); 

(i) in cazul radierii/suspendarii activitatii/încetarii activitatii proprietarului sau utilizatorului 

non-casnic, depunerea declaratiei prevazute in prezentul regulament se face de catre 

reprezentantul/împuternicitul utilizatorului non-casnic. Scaderea din evidenta fiscala se 

face, începand cu data de 1(unu) a lunii urmatoare intervenirii uneia dintre situatiile 

prevazute mai sus (anexa 3); 
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(j) in cazul unei cladiri care a fost înstrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, în cursul 

anului, taxa de salubrizare înceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu începere 

de la data de 1(unu) a lunii urmatoare celei în care cladirea a fost înstrainata, demolata 

sau distrusa, exclusiv în baza declaratiei depuse la Compartimentul Impozite si Taxe din 

cadrul Primariei orasului Strehaia (anexa 3). 

(2) Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se completeaza si se 

depune insotita de copia cartii de identitate/buletinul de identitate in cazul utilizatorilor 

casnici, respectiv copia CUI, in cazul utilizatorilor non-casnici. 

(3) Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se depune in 2 

(doua) exemplare, in urma inregistrarii, se returneaza 1 (unu) exemplar utilizatorului 

casnic/non-casnic. 

(4) In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratia de impunere initiala 

in cazul utilizatorul casnic (domiciliu, numar de persoane, etc.) si in cazul utilizatorului 

non-casnic (cantitate, adresa, etc.), utilizatorul casnic sau non-casnic, va depune o 

declaratie rectificativa, impreuna cu toate documentele solicitate la momentul depunerii 

initiale a declaratiei, in termen de 30 zile de la data aparitiei modificarilor respective. 

(5) Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se depune pana la 

data de 30.06.2022, iar obligatia impusa va fi incepand cu 01.07.2021: 

a) la sediul primariei orasului Strehaia – registratura – Strehaia, str. Republicii nr. 124 

b) pe adresa de e-mail: primariastrehaia@yahoo.com 

Serviciul Politiei Locale va intreprinde actiuni specifice de informare si sprijinire in 

vederea depunerii declaratiilor de impunere. 

(6) Utilizatorii serviciului de salubrizare care au în proprietate imobilul amplasat într-un 

condominiu, au obligatia să anexeze la declaratia de impunere, o adeverinta eliberata de 

Asociatia de proprietari/chiriasi din care sa reiasa numărul de persoane care locuiesc in 

cladirea respectiva. Adeverinaa este valabila 30 de zile de la emitere. 

(7) Utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare, care au în proprietate imobilul amplasat 
in afara unui condominiu, au obligativitatea depunerii documentelor justificative anexate 
Declaratiei (viza de resedinta in alta localitate, contract de munca, dovada studierii în alta 
localitate, etc), pentru membrii familiei care au domiciliul la adresa pentru care se depune 
Declaratia, dar care nu locuiesc efectiv acolo. 

(8) Proprietarii care declara ca un anumit imobil este nelocuit/nefunctional, nu vor datora 

taxa de salubrizare pentru imobilul respectiv cu obligativitatea depunerii documentelor 

justificative anexate Declaratiei( viza de resedinta in alta localitate, contract de munca, 

dovada studierii în alta localitate, etc). 

mailto:primariastrehaia@yahoo.com
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CAPITOLUL III  
PROCEDURA DE PLATA A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

ART. 5 – Plata taxei speciala de salubrizare 

(1) Taxa speciala de salubrizare se plateste lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii 

urmatoare prestarii Serviciul de Salubrizare. 

(2) Pentru utilizatorii casnici, plata taxei speciale de salubrizare se poate face si anticipat, pe 

o perioada de mai multe luni, sau pentru întregul an. 

(3) Pentru utilizatorii non-casnici, plata taxei speciale de salubrizare se poate face si 

anticipat, pe o perioada de mai multe luni, sau pentru întregul an, cu regularizare in 

ultima luna din anul in curs, în conditiile legii. 

(4) Neplata taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite, respectiv întarzierea la plata 

atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de întarziere, conform legislatiei in vigoare. 

(5) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa  de salubrizare se aplica masurile de 

urmarire si executare silita, conform legislatiei in vigoare. 

(6) Taxa speciala de salubrizare se poate achita prin urmatoarele modalitati de plata: 

a) In numerar la punctele de încasare ale Primariei orasului Strehaia – Compartimentul 

Impozite si Taxe; 

CAPITOLUL IV 
PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

ART. 6 - Reguli generale 

(1) Sumele incasate din taxa speciala de salubrizare sunt venituri ale bugetului local al orasului 

Strehaia, sunt încasate de la utilizatorii serviciilor de salubrizare si se utilizeaza integral 

pentru finantarea cheltuielilor curente de întretinere a acestor servicii. 

(2) Decontarea catre operatorul de salubritate din orasul Strehaia, a prestatiilor efectuate de 

catre acesta, se realizeaza de catre Directia Economica direct catre operatorul serviciilor de 

salubrizare, pe baza facturilor însotite de detalierea cantitatilor/serviciilor prestate, in 

conformitate cu prezentul regulament, stabilind un cadru limitativ al cantitatilor colectate, 

al tipului de deseuri colectate si cadru limitativ raportat la indeplinirea obligatiei de plata a 

taxei speciale de catre utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici catre Primaria orasului 

Strehaia. 
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(3) Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei orasului Strehaia, care colecteaza 

taxa  stabilita pentru serviciul de salubrizare, are urmatoarele atributii: 

a) urmareste depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice si asigura înregistrarea 

acestora; 

b) încaseaza prin casieria institutiei de la utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici taxa  

stabilita în temeiul Hotararii Consiliului Local; 

c) tine evidenta sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari; 

d) asigura depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de salubrizare 

a sumelor încasate în numerar la casierie; 

e) opereaza în evidentele proprii debitarile si încetarile obligatiilor de plata prevazute de 

actele normative/administrative în vigoare; 

f) asigura recuperarea sumelor neachitate si datorate cu titlu de taxa  de salubrizare prin 

aplicarea masurilor de urmarire si executare silita, conform legislatiei in vigoare; 

g) colaboreaza cu compartimentele de specialitate, precum si cu Directia Economica, care 

tine evidenta pe baza de documente justificative a sumelor platite operatorului de 

salubrizare, în vederea unei cat mai bune gestionari a Sistemului de Management Integrat 

al Deseurilor. 

(4) Cadrul limitativ stabilit la alin (2), va fi calculat ca si limita financiara a serviciilor 

facturate, calculata pana la limita maxima a mediei incasarilor lunare a lunilor precedente. 

 

CAPITOLUL IV 
CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 

ART. 7  Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligatiilor 

stabilite prin acesta, daca nu au fost comise în astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa fie 

considerate infractiuni, constituie contraventii. 

ART. 8 Nedepunerea declaratiei de impunere/rectificative precum si depunerea acestora peste 

termen, constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda conform legislatiei in vigoare. 

ART.9 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele 

împuternicite din cadiul autoritatilor administratiei publice locale si de reprezentantii Politiei 

Locale. 

ART. 10  Dispozitiile referitoare la contraventii prevazute în prezentul regulament se completeaza 

cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 11 Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în baza declaratiilor se va face sub rezerva 
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verificarii ulterioare de catre Politia Locala si Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul 

Primariei orasului Strehaia, a corectitudinii declararii numarului de persoane comparativ cu cel 

stabilit în baza de date privind evidenta tuturor utilizatorilor casnici beneficiari ai serviciului de 

colectare deseuri. În cazul declararii unor date eronate sau false privind numarul de persoane sau 

a altor informatii necesare calcularii cuantumului taxei, obligatia de plata se va stabili retroactiv, 

începand cu data de la care taxa a fost datorata (data depunerii declaratiei fiscale), pe baza datelor 

furnizate de Asociatiile de proprietari, de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a 

Persoanelor Strehaia, etc. 

CAPITOLUL V 
DISPOZITII FINALE 

ART. 12 Prezentul Regulament actualizeaza Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de 

salubrizare, aprobat prin HCL 63/28.04.2017. 

 

ART. 13 Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Compartimentul Impozite si Taxe din 

cadrul Primariei orasului Strehaia, se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare. 

ART. 14 Anexe la prezentul Regulament: 

- Anexa 1 „Declaratia de impunere (initiala/rectificativa) in vederea stabilirii taxei speciale 

de salubrizare – utilizatori casnici” 

- Anexa 2 „Declaratia de impunere (initiala/rectificativa)  in vederea stabilirii taxei speciale 

de salubrizare – utilizatori non-casnici” 

- Anexa 3 „Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare” 

ART. 15 Definitii: 

Utilizator(i) Casnic(i) Persoane fizice ce dețin în proprietate imobile situate pe teritoriul UAT 
oras Strehaia; 

Utilizator(i) Non-Casnic(i) 

Altii decat Utilizatorii Casnici, respectiv operatori economici (persoane 
juridice si persoane fizice - care desfasoara activitati economice pe baza 
liberei initiative, precum si cei care exercita în mod autonom sau prin 
asociere orice profesie liberala) si institutii publice ce dețin în proprietate 
imobile situate pe teritoriul UAT oras Strehaia . 
 

 


