






















































ANEXA nr. 3 IaH.C.L.nr.

R E G U L A M E N T
privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare

DISPO ZIŢII GENERALE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată coroborate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 
consiliul local poate adopta taxe speciale, stabilind cuantumul acestora anual şi aprobând 
regulamentul de stabilire a modului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local 
pentru care se propun taxele respective.

Potrivit prevederile art.26 alin.l din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată şi modificată, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, 
utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin (...):

c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract.
Potrivit alin.3 al articolului mai sus menţionat, autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin.l lit.c), şi să deconteze lunar 
operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii tară contract.

Conform art.6 alin.l lit.k) din legea mai sus menţionată autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor având 
atribuţii în stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare.

La art. 16 alin.2 din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C nr.82/9.03.2015 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, intrat în vigoare la data de 
24.03.2015, se prevede că autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale aprobă/instituie 
tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finanţării activităţii.

l  axa de salubrizare este o taxă cu destinaţie specială, fiind utilizată în scopul pentru care a 
fost stabilită şi se aprobă de Consiliul Local al comunei Lieşti, în fiecare an, pentru anul fiscal 
următor. Taxa are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare efectuat pentru 
colectarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor municipale nepericuloase de la 
utilizatorii serviciului efectuat pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat un contract 
pentru prestarea serviciilor de salubrizare cu operatorul de servicii publice de salubrizare stabilit de 
Consiliul Local al comunei Lieşti. Activităţile care fac obiectul serviciului de salubrizare sunt 
prevăzute in art. 2 din ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36 ./ 29.07.2010. 
Persoanele fizice şi juridice care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul de servicii publice de 
salubrizare şi produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, 
beneficiază de aceleaşi servicii de care beneficiază şi acele persoane care au încheiate contracte 
pentru aceste servicii, în sensul că deşeurile pe care le generează aceste persoane sunt colectate şi 
transportate în vederea eliminării la platforma autorizată, situaţie faţă de care se impune instituirea 
taxei speciale de salubrizare. Destinaţia taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor 
prestate de către operator în baza documentelor justificative prezentate şi în limita sumei încasate, 
acoperirea costului colectării taxei.
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