CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

ANEXĂ
H.C.L.nr.41 din 20.12.2016.

REGULAMENT
privind încasarea taxei speciale de salubrizare.
Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art.42, art.(1)
lit.c), art.43 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, cele ale art.25 şi art.26, alin.(2) lit.b) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art.282 din
Legea nr.271/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 (1) Se instituie taxa specială de salubrizare având destinaţia exclusivă de
finanţare a asigurării serviciului de colectare şi transport a deşeurilor menajere, de la toţi
utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza admninistrativ-teritorială a comunei Grindu,
respectiv populaţie şi agenţi economici.
(2) Taxa specială de salubrizare, denumită în continuare taxă specială se stabileşte,
anual, prin hotărâre de consiliu local.
(3) Urmărirea şi încasarea taxei speciale de salubrizare se face de către
Compartimentul Impozite şi Taxe
Art.3 (1) Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local,
urmând ca, comuna Grindu să achite operatorului contravaloarea serviciilor prestate.
(2) Se vor aloca subvenţii din bugetul local, în baza hotărârilor consiliului local, în
vederea achiziţionării de bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de investiţii, în scopul de a
îmbunătăţii activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere
Capitolul II PREVEDERI REFERITOARE LA PERSOANE FIZICE
Art.4 (1) Persoanele fizice care locuiesc pe raza localităţii Grindu sunt obligate la plata
taxei speciale de salubrizare în cuantumul stabilit anual prin hotărâre de consiliu local, pe
persoană/lună.
(2) Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale în funcţie de numărul de
persoane din gospodărie, indiferent de forma de proprietate sub care este deţinută locuinţa.
(3) Capul de gospodărie sau alt membru major al gospodăriei are obligaţia depunerii
declaraţiei în vederea stabilirii taxei speciale, declaraţie ce va cuprinde numărul persoanelor
care locuiesc la adresa gospodăriei (membrii de familie, rude, flotanţi etc.).
Art.5 (1) Persoanele fizice cu domiciliul stabil în localitate care deţin în proprietate
două sau mai multe imobile vor plăti taxa specială doar pentru un singur imobil, la alegere,
care va beneficia de prestarea serviciului de salubritate.
(2) Pentru imobilele proprietate a unor persoane fizice care sunt închiriate sau utilizate
sub altă formă de către persoane fizice sau juridice, obligaţia de a declara şi a achita taxa
specială revine utilizatorului imobilului.
(3) În cazul în care la acelaşi număr administrativ locuiesc şi persoane fizice şi
funcţionează şi o persoană juridică, taxa specială va fi percepută de la persoana juridică.
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Capitolul III PREVEDERI REFERITOARE LA PERSOANE JURIDICE
Art.6 (1) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi pe raza localităţii Grindu sunt
obligate la plata taxei speciale de salubrizare în cuantumul stabilit anual prin hotărâre de
consiliu local, pe lună.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), medicii concesionari sunt obligaţi la plata
taxei speciale de salubrizare potrivit cuantumului persoană/lună, în funcţie de numărul de
persoane angajate la cabinetul medical individual.
(3) Persoanele juridice care au sediul social în localitatea Grindu unde nu prestează
nici o activitate, aceasta desfăşurându-se în puncte de lucru situate în alte localităţi, nu plătesc
taxa specială pentru sediul social.
Capitolul IV PROCEDURA DE STABILIRE ŞI ÎNCASARE A TAXEI SPECIALE
Art.7 Cuantumul taxei speciale este stabilit prin ajustarea tarifului perceput de
operatorul regional, astfel încât să se asigure:
- plata serviciilor de salubritate prestate pentru locuitorii localităţii Grindu;
- constituirea şi alimentarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (fondul
IID), care să susţină sistemul de colectare şi transport a deşeurilor, la nivelul localităţii
Grindu.
Art.8 (1) Taxa specială de salubrizare se datoreaza anual.
Art.9 (1) Taxa specială se poate achita în numerar, la casieria primăriei.
(2) Taxa specială se poate achita oricând în cursul lunii, pentru orice perioadă doreşte
contribuabilul.
Art.10 (1) Stabilirea obligaţiei de plată pentru persoanele fizice şi juridice se face pe
baza declaraţiei de impunere a acestora, conform modelui prevăzut în anexa nr.1 la prezentul
regulament.
(2) În cazul persoanelor juridice reprezentantul legal al acesteia are obligaţia depunerii
declaraţiei în vederea stabilirii taxei speciale, conform modelui prevăzut în anexa nr.2 la
prezentul regulament.
(3) Termenul de depunere al declaraţiei de impunere este 31 martie a anului.
(4) Declaraţia de impunere se depune la Compartimentul Impozite şi Taxe de către
capul de gospodărie sau de către un membru major al acesteia, în cazul persoanelor fizice sau
reprezentantul legal al societăţii, în cazul persoanelor juridice.
Art.11 Declaraţiile de impunere depuse iniţial vor putea fi modificate în timpul anului,
prin declaraţii rectificative, al căror termen de depunere este de 30 de zile de la data apariţiei
oricăror modificări în situaţia iniţială (numărului de persoane, încetarea sau suspendarea
activitaţii dovedită cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare).
Art.12 În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de
către organele de specialitate pe baza datelor şi informaţiilor deţinute de acestea din dosarul
fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi sau la registrul agricol.
Art.13 Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau
depunerea acesteia, peste termen constituie contravenţie şi se sancţioneză conform Codului de
procedură fiscală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Anghel Mihai Ionuţ
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CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Anexa nr.1
la H.C.L. nr.41/20.12.2016.

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată
de persoanele fizice.
Subsemnatul(a)____________________________________________,
CNP: ______________________ având calitate de proprietar/chiriaş al locuinţei
situată în localitatea Grindu, str. ___________________, nr.___, domiciliat(ă) în
localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,
sc.___,ap.___, judeţul________________ , declar pe proprie răspundere şi sub
sancţiunile art.292 din Codul Penal că la imobilul de mai sus locuiesc persoanele
menţionate in tabel (membri familiei, chiriaşi sau alte persoane) şi că nu am/am alte
clădiri in proprietate :
Nr.
Numele şi prenumele
Calitatea faţă de
crt
capul gopodăriei

Total număr persoane____________
Taxă (lei/persoană)______________
Suma de plată aferentă___________

Data________________

Semnătura________________
3

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Anexa nr.2
la H.C.L. nr.41/20.12.2016.

DECLARAŢIE DE IMPUNERE
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată
de persoanele juridice.
Date de indentificare a firmei : CUI________________________________________
Denumire____________________________________________________________
Sediul social al firmei___________________________________________________
Punctul de lucru al firmei________________________________________________
Taxa (lei/lună)_____________________
Declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile art.292 din Codul Penal că punctul de
lucru este la adresa mai sus menţionată şi mai deţin/ nu mai deţin alt punct de lucru pe
raza comunei Grindu.

Data________________

Semnătura________________
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