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Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr.8  din 25
februarie 2021

REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA  TAXEI SPECIALE DE

SALUBRIZARE

I. Reglementări generale:

Art. I Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările  i  completările  ulterioare,  coroborate  cu  dispozi iile  și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile art.  30  din  Legea  nr.
273/2003,  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru func ionarea serviciilor publice locale, createțiile 
în interesul persoanelor fizice i  juridice,  stabilind cuantumul taxelor speciale anual,  iși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
aprobând  regulament  de  stabilire  a  modului  de  organizare  i  func ionare  a  serviciilorși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Art.2  În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei. nr.18  din 26
martie 2019,a fost aprobată documenta ia de atribuire privind delegarea gestiunii pentruțiile 
operarea sta iei de sortare/transfer din zona 5 Marghita,operarea sta iei de tratare mecano-țiile țiile 
biologică a de eurilor Oradea i a serviciului de colectare,transport i a altor fluxuri deși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
de euri din zona 5 Marghita-SMID Bihor  iar în urma licita iei,S.C.AVE BIHOR S.R.L.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
i-a  adjudecat  licita ia  i  în  calitate  de  operator  al  serviciilor  publice  de  salubritate  înși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

comuna Chi laz , asigură ridicarea i transportul de eurilor menajere de la to i utilizatoriiși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
acestor servicii.

Art.3  Potrivit prevederilor  art.  26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a
localită ilor  nr.  101/2006  republicată,  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  pentruțiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
asigurarea finan ări serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciuluițiile 
de salubrizare prin:

a) tarife,în cazul presta iilor de care beneficiază individuale,pe bază de contractțiile 
de prestare a serviciului de salubrizare;



b) taxe speciale, în cazul presta iilor de care beneficiază individual fără contract.țiile 

Art.26 alin.(3):"Autorită ile administra iei publice locale au obliga ia să instituiețiile țiile țiile 
taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), i să deconteze lunar operatorilor, directși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
din bugetul local, contravaloarea presta iei efectuate la utilizatorii fără contract".țiile 

Utilizatorii  pot  achita  contravaloarea  serviciului  de  salubrizare  i  prin  tarife,  înși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
cazul  presta iilor  de  care  beneficiază  individual,  pe  bază  de  contract  de  prestare  ațiile 
serviciului de salubrizare;

II. Modul de organizare i func ionare a serviciului de salubrizare:și funcționare a serviciului de salubrizare: ționare a serviciului de salubrizare:

Art  .4 Regulamentul  serviciului   de  salubrizare   a  fost  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului Local nr.18  din 26.03.2019 .

Art.5 Veniturile încasate din taxa specială  de salubrizare vor fi eviden iate  distinctțiile 
în contabilitate i vor putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestateși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
de către operator în afara unor contracte încheiate cu utilizatorii serviciului de salubrizare.

III. Beneficiarii  serviciului  public  de  salubrizare  pentru  care  se  instituie  taxa
specială de salubrizare, condi ii de impunere:ționare a serviciului de salubrizare:

Art.6  Beneficiarii  serviciului  public  de  salubrizare  pentru care  se  instituie  taxa
specială  de  salubrizare  sunt:  persoane  fizice,  persoane  fizice  autorizate  sau  asimilate
acestora i persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorulși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
serviciilor publice de salubritate în comuna Chi laz , inclusiv persoanele fizice, persoaneși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
fizice  autorizate  sau  asimilate  acestora  i  persoane  juridice  ale  căror  contracte  au  fostși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
denun ate  în  mod unilateral  conform prevederilor  legale,  de către  operatorul  serviciilorțiile 
publice de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor  prestate în termen de 30
de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată:

Art.7 (1) Compartimentul finan e, contabilitate i administrativ aplică taxa specialățiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
de  salubrizare  pe  bază  de  declara ii  de  impunere  ,  ori  din  oficiu,  în  baza  deciziei  dețiile 
impunere. Prin grija compartimentului finan e, contabilitate i administrativ se vor trimitețiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
în tiin ări către toate persoanele fizice i juridice cu obliga ia pentru depunerea declara iilorși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile țiile 
de impunere în termen de 15 zile de la primire. În caz de nedepunere a declara iei ori refuzțiile 
al declarării bazei de impunere, se va emite decizia de impunere din oficiu.

(2) Operatorul de salubrizare S.C.AVE BIHOR S.R.L. are obliga ia să identifice ițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
să  someze  persoanele  fizice  i  persoanele  juridice  în  vederea  semnării  contractului  deși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
prestări  servicii.  Dacă  ace tia  refuză  semnarea  contractului,  operatorul  va  comunicași completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
Primăriei  comunei  Chi laz   lista  cu  persoanele  fizice  i  juridice  care  nu  au  încheiatși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
contracte  nici  în  urma  somării,  în  vederea  aplicării  pentru  ace tia  a  taxei  speciale  deși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
salubrizare.



III. Procedura de calcul i impunere a taxeiși funcționare a serviciului de salubrizare:

Art.8 Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul persoanelor fizice este de
30 lei/persoana/lună  iar cuantumul taxei speciale de salubrizare ,  în  cazul persoanelor
juridice este de 60 lei/lună .

Art.9 Compartimentul finan e,contabilitate i administrativ din cadrul aparatului dețiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
specialitate al Primarului comunei Chi laz  stabile te taxa specială de salubrizare pe bazași completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
unei declara ii  de impunere (pentru persoane fizice conform anexei nr.1 la  regulament,țiile 
respectiv pentru persoane juridice conform anexei nr.2 la prezentul regulament), ori din
oficiu în caz  de neprezentare în  vederea declarării  (neprezentare nici  în urma soma ieițiile 
comunicată în acest sens), ori refuz al declarării bazei de impunere ,în condi iile stabilitețiile 
prin legisla ia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor i impozitelor locale, emite Deciziețiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
de impunere.

Art. 10  În  cazul persoanelor fizice i persoanelor juridice ale căror contracte deși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
prestări  servicii  au  fost  denun ate  în  mod unilateral  de  către  operatorul  de  servicii  dețiile 
salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile de
la data expirării  termenului de plată, operatorul serviciului de salubrizare va proceda la
notificarea beneficiarului serviciului, urmând ca taxa specială de salubrizare să se datoreze
începând cu data de întâi a lunii următoare datei la care s-a denun at contractul de prestărițiile 
servicii. Impunerea taxei speciale se face pentru beneficiarul persoană fizică sau persoană
juridică care func ionează în spa iu.țiile țiile 

Ari. 11 Cuantumul taxei va fi actualizat ori de câte ori este necesar. Actualizarea se
va realiza concomitent cu actualizarea tarifelor aplicate pentru salubrizare făcută potrivit
reglementarilor  legale in vigoare i  vor fi  aprobate prin Hotărârea Consiliului  Local alși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
comunei Chi laz.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

Ari.12 Taxa specială în cuantumul stabilit prin art.8 din prezentul Regulament, se
aplică pentru fiecare beneficiar i pentru fiecare lună în calendaristică.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

Art. 13 (1) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 10 inclusiv a
lunii  următoare  celei  pentru  care  se  achită  la  compartimentul  finan e,contabilitate  ițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
administrativ .

(2)  Pentru  neachitarea   la  termenul  de  scadentă  de  către  utilizator  a  taxei,  se
datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de
1%  (prevăzut  de  art.  183  din  Legea  nr.207/2015  -  Codul  de  procedură  fiscală)  din
cuantumul debitului neachitat in termen, calculată pentru fiecare lună sau frac iune de lună,țiile 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scaden ă i până la data stingerii sumeițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
datorate, inclusiv.

Art.  14  (I) Aplicarea taxei începe de la data de 1 a lunii următoare identificării
beneficiarului i finalizării procedurilor de comunicare/somare prevăzute la art.7.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

(2) In cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau asimilate acestora



i juridice a căror contracte au fost denun ate unilateral de operator, aplicarea taxei începeși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
de la data de 1 a lunii următoarei date la care s-a denun at contractul de prestări servicii ițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
finalizarea procedurilor de comunicare/somare.

Art.  15  Aplicarea  taxei  încetează  în  prima  zi  a  lunii  următoare  datei  în  care
beneficiarul a prezentat organului de specialitate contractul de prestări servicii încheiat cu
operatorul, sau în cazul încetării calită ii de proprietar.țiile 

IV. Dispozi ii finale:ționare a serviciului de salubrizare:

Art.  16  Sumele ob inute din taxa specială de salubrizare vor fi  utilizate în modțiile 
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de între inere i func ionare al serviciului public dețiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
salubritate.Sumele rămase neutilizate se raportează în anul următor cu acea i destina ie.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 

Art.17 Denun area unilaterală  a  contractelor  de  salubrizare  se  face  în  condi iilețiile țiile 
legii.  Persoanelor  fizice  i,  persoanelor  fizice  autorizate  sau  asimilate  acestora  iși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
persoanelor  juridice  cărora  li  s-a  denun at  unilateral  contractul,  dobândesc  de  îndatățiile 
calitatea de beneficiari i li se aplică prevederile prezentei Hotărâri a Consiliului Local alși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
comunei Chi laz .și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 



Anexa nr.1 la Regulamentul aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr...... 
din .......2021.

DECLARA IE DE IMPUNEREȚIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele fizice

în conformitate cu H.C.L. nr..... /..........2021.

 Subsemnatul (a)__________________________________________ având calitate de proprietar/chiria  alși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

locuin ei situată în comuna Chi laz, sat.________________ , str.________________, nr.________, bl.___,țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

sc.______, ap______, născut(ă) la data de ____________________, posesor al B.I./C.I.seria ____,

nr._______, CNP__________________________________________, având locul de muncă

la/pensionar_________________________________________________________, declar  pe  proprie

răspundere că unitatea locativă are în componen ă următorii membri (locatari stabili, chiria i, flotan i), pentruțiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 

care mă oblig la plata taxei de salubrizare:

Numele i prenumeleși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Data na teriiși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Cod numeric personal

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, în afară de cele ale persoanei care completează declara ia țiile 

de impunere.

Din care în categoriile dc scutire se încadrează*):

- veteran de război                                                              ________

- persoană beneficiară Decret-Lege nr. 118/1990              ________

    (Se trece numărul de persoane aflate în cazul respectiv)

*)în vederea sus inerii dreptului de scutire anexez în xerocopie prezentei actele doveditoare.țiile 

Mă  oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declara ie să o comunic în scris țiile 

Compartimentului  finan e,contabilitate i administrativ din cadrul Primăriei Chi laz  în termen de 15 zile.țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

Data________________                                             Semnătura_____________________



Data

Anexa nr.2 la Regulamentul aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local  nr...... din .......
2021.

DECLARA IE DE IMPUNEREȚIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice care

nu de in contract cu operatorul serviciului de salubrizare în conformitate cu H.C.L.  nr........../.................țiile 

Subscrisa __________________________________________ având  sediul în __________________,  

str.________________, nr.________, punct de lucru (dacă este cazul) în  comuna 

____________________,localitatea __________________str._____________________, nr._____, 

bl.____,sc._____, ap____,  identificat prin CUI __________________________________________, 

reprezentat prin _______________________ declar  pe  proprie răspundere că  societatea de ine următorul țiile 

(oarele)sediu /punct de lucru pe raza comunei Chi laz:și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

Adresă sediu/punct de lucru De ine/nu de ine contract  cuțiile țiile 
operatorul serviciului de

salubrizare

Suma de plată

Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declara ie să o comunic în scris țiile 

Compartimentului taxe i impozite din cadrul Primăriei comunei Chi laz  în termen de 15 zile.și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

În cazul în care persoana juridică de ine contract valabil cu operatorul serviciului dc salubrizare, se va anexa țiile 

copia, conform cu originalul.

Semnătura reprezentantului



JUDE UL BIHORȚIE DE IMPUNERE
PRIMĂRIA COMUNEI CHI LAZȘLAZ

Nr.6.584 din 27 decembrie 2018.

PROCES-VERBAL
de îndeplinire a procedurii de transparen ă decizionalăționare a serviciului de salubrizare:

încheiat astăzi 27 decembrie 2018

Subsemnatul Tiriteu Ioan - secretar al comunei , am procedat la afi area anun ului ,și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
a Expunerii de motive , a raportului compartimentului de resort i a Proiectului de Hotărâreși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
privind  institutirea   taxei  speciale  de  salubrizare  pentru  persoanele  fizice  i  juridice  dinși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
comuna Chi laz care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare :și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 

- pe avizierul de la sediul institu iei;țiile 

Pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

Secretar al comunei,
Tiriteu Ioan 



JUDE UL BIHORȚIE DE IMPUNERE
PRIMĂRIA COMUNEI CHI LAZȘLAZ

Nr.6.584 din 27 decembrie 2018.

ANUN  PUBLICȚIE DE IMPUNERE

COMUNA CHI LAZ ,  ȘLAZ reprezentată prin  PRIMAR,  cu sediul în satul Chi laz,și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
comuna Chi laz. jude ul Chi laz, anun ă publicul interesat asupra organizării dezbateriiși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile țiile 
publice  pentru  Proiectul  de  Hotărâre  privind  instituirea  taxei  speciale  de  salubrizare
pentru persoanele fizice i juridice din comuna Chi laz care nu au încheiat contract deși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile 
prestări servicii cu operatorul de salubrizare..

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de __________,   _______ ora 12°°, în
Sala de edin e a Consiliului Local al comunei Chi laz .și funcționare a serviciului de salubrizare: ționare a serviciului de salubrizare: și funcționare a serviciului de salubrizare:

Persoanele  interesate  de  acest  proiect  de  hotărâre  îl  pot  consulta  personal  la
sediul Primăriei comunei Chi laz  i pe sile-ul www și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile chi laz .roși completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile .

Cetă enii  care  doresc  să  facă  propuneri,  sugestii  sau  opinii  cu  privire  Iaționare a serviciului de salubrizare:
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, o pot face în scris la adresa mai
sus men ionată, de luni până vineri între orele 8 -16°°.ționare a serviciului de salubrizare:

Ultima zi de depunere a propunerilor i sugestiilor scrise pentru și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile DEZBATEREA
PUBLICĂ este datade_____________



Primar,

Kosztandi Mihai 

Secretar al comunei.

Tititeu Ioan 
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