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Regulament
privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare
I.

Reglementari generale :

Art.1. Potrivit prevederilor art. 282 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea nr. 273/2003, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliile locale aproba taxe speciale pentru
functionarea serviciilor publice, create în interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul
taxelor speciale anuale si aproband regulament de stabilire a modului de organizare si functionare a
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.
Art. 2 . In conformitate cu H.C.L. nr. 62/30.10.2014 operatorul serviciilor publice de salubritate în
comuna Valea Lungă asigura colectarea, transportul si depozitarea, în vederea eliminarii deseurilor
nepericuloase de la toti utilizatorii acestor servicii, persoane fizice si juridice.
Art. 3 . Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr.
101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea finantarii serviciului de
salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a. tarife, în cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract de prestare a serviciului
de salubrizare ;
b. taxe speciale. în cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, fara contract.
Astfel persoanele care nu sunt în relatii contractuale cu operatorul de salubritate si produc la randul lor
deseuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiaza în mod fraudulos de aceleasi servicii
de care beneficiaza si acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul ca acele
reziduuri care emana de la aceste persoane sunt colectate si transportate în vederea eliminarii la rampa
de deseuri
În consecinta se impune instituirea taxe speciale de salubrizare conform metodologiei de mai jos.
II.

Modul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare :

Art. 4. Modul de organizare si functionare a serviciului de salubrizare este stabilit de ,,Regulamentul de
organizare și funcționare al serviciului de salubrizare din comuna Valea Lungă,, aprobat prin H.C.L
62/30.10.2014 .
III.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala de
salubrizare, conditii de impunere :
Art. 5. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala de salubrizare
sunt:
a. persoane flzice care nu au încheiat contract de prestari servicii cu operatorul serviciilor publice de
salubritate în comuna Valea Lungă ;

b. persoane juridice care nu au încheiat contract de prestari servicii cu operatorul serviciilor publice de
salubritate în comuna Valea Lungă ;
c. persoane fizice si juridice ale caror contract a fost denuntat în mod unilateral de catre operatorul de
servicii publice de salubrizare pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de
zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata.
Art. 6. În vederea identificarii persoanelor fizice beneflciari ai serviciului public de salubrizare fara
încheierea contractului de prestari servicii cu operatorul serviciului public de salubrizare va solicita
relatii de la Compartimentul Registru Agricol din cadrul Primariei comunei Valea Lungă, pentru a
determina totodata numarul de personae dintr-o unitate locativa.
Art. 7. Dupa identificarea persoanelor fizice si juridice, care nu au încheiate contracte cu operatorul
serviciului public de salubrizare se va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de
prestari servicii . În cazul in care persoanele fizice nu se prezinta în termen de maxim 30 de zile de la
data somarii în vederea semnarii contractului, ori refuza semnarea acestuia, operatorul de serviciu va
comunica Compartimentului Taxe si Impozite Valea Lungă lista cu persoanele cu care nu a perfectat
contarcte nici în urma somarii, în vederea aplicarii taxei speciale de salubrizare.
Art . 8. Compartimentului Taxe si Impozite Valea Lungă aplica taxa speciala de salubrizare pe baza
de declaratii de impunere, ori din oficiu, în conditiile stabilite prin legislatia în vigoare aplicabila în
domeniul taxelor si impozitelor locale, în caz de neprezentare în vederea declararii, nici în urma
somatiei comunicate în acest sens, ori refuz al declararii bazei de impunere.
Art. 9. In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoane
fizice, se va lua în calcul numărul de personae declarate la Compartimentul Regisru Agricol pentru
fiecare unitate locativa, , iar in cazul persoanelor juridice se va aplica taxa speciala în cuantum de 90
lei/mc/lună, începand cu data de întai a lunii urmatoare celei în care a expirat termenul de 30 zile de la
data comunicarii somatiei.
Art. 10. In cazul persoanelor fizice si juridice ale caror contracte de prestari servicii s-au denuntat în
mod unilateral de catre operatorul de servicii de salubritate pentru neachitarea contravalorii serviciilor
prestate în termen de 30 zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata, prestatorul
serviciului de salubritate va proceda la preavizarea beneflciarului serviciului, urmand ca taxa speciala
de salubrizare sa se datoreze începand cu data de întai a lunii urmatoare datei la care s-a denuntat
contractul de prestari servicii.
Art. 11 . In cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice,
perfecteaza contracte de prestari servicii cu operatorul serviciului ulterior stabilirii obligatiei de plata al
taxei speciale de salubritate, taxa speciala înceteaza în ultima zi a lunii în care s-a perfectat contractul
de prestari servicii, în baza instiintarii în acest sens al Compartimentului Impozite și Taxe al comunei
Valea Lungă de catre societatea prestatoare a serviciului public de salubritate.
IV.

Termenele de plata ale taxei speciale de salubrizare si modalitatile de plata :

Art. 12. Taxa speciala de salubrizare se plateste anual, În doua rate egale, pana la datele de 31 martie si
30 septembrie inclusiv si se încaseaza la casieria Primariei Comunei Valea Lungă, ori prin virament
bancar.
V.

Dispozitii finale:

Art. 13. Sumele obtinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusive pentru
acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare a serviciului public de salubritate.

Art. 14. Acordul persoanelor fizice si juridice la stabilirea taxei speciale de salubritate se considera dat
ca urmare a necontestarii Hotararii Consiliului Local Valea Lungă privind instituirea taxei speciale de
salubrizare în cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Valea Lungă si
aprobarea « Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare » .
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