
            România
       Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art.5 din Legea 101/2006 privind Serviciul de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile art. 282 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

prevederile cap. II, secţiunea 1, art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, actualizată;  

- prevederile art. 30 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Examinând:
- expunerea de motive a primarului;
- avizul comisiei de specialitate;
- referatul compartimentului de specialitate.
În temeiul art. 27, art. 36, alin.(2) lit. b) şi d), alin. (4) lit.c), alin. (6) lit. a) pct. 14 , art. 45 alin. (2) 

lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se aprobă introducerea taxei speciale pentru servicii publice de salubrizare pentru colectare, 
transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere începând cu data de 1 august 2011.

Art.2.Taxa specială de salubrizare se plăteşte de toate persoanele fizice de pe raza comunei Mihail 
Kogălniceanu, care nu au încheiate contracte în acest sens cu operatorul de salubrizare.

Art.3. Persoanele fizice prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, sunt obligate la plata acestei taxe 
în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită 
adresă.

Art.4. Proprietarul locuinţei (inclusiv persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei 
iniţiative) are obligaţia depunerii declaraţiei, potrivit modelului din ANEXA 1      la prezenta hotărâre, în 
vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă 
(membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).

Art.5. Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declaraţiei de 
impunere a acestora (potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre).

Declaraţiile privind taxa specială de salubrizare, se vor depune la Compartimentul Impozite şi 
Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.

Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi sancţionarea 
abaterilor, se va realiza de către Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei 
Mihail Kogălniceanu, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite şi taxe locale.

Termenul de depunere a declaraţiei privind taxa specială de salubrizare este 31.08.2011. La 
declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii rectificative.
Termenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării numărului de 
persoane sau de la data încheierii contractului cu operatorul de salubrizare.

http://www.satu-mare.ro/fisiere/anexeHCL/ANEXA1~1.pdf


În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate 
pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi informaţii obţinute în urma controalelor 
efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al 
plătitorului, informaţii de la terţi etc.).

Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste termen 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei. 
Declaraţia privind taxa specială de salubrizare este cea prevăzută în anexa nr. 1, anexă care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, constituind în acelaşi timp înştiinţare de plată.

Art.6.Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale, astfel:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere 
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare, se vor utiliza exclusiv pentru plata 
operatorilor care au concesionat activităţile de colectare, transport, depozitare deşeuri urbane.

Plata se va efectua pe baza situaţiilor lunare de lucrări, verificate şi confirmate de persoana 
desemnată din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihail Kogălniceanu. 

Art.8. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 5 lei/lună, pentru fiecare persoană fizică în 
parte.

Art.9. Se aprobă regulamentul de administrare a taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11.Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual până la data de 30 noiembrie a anului în 

curs pentru anul urmator prin Hotărâre a Consiliului Local sau la propunerea operatorului în cazul în care 
intervin modificări semnificative a echilibrului contractual (modificare cantităţi tarif).

Art.12.Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.08.2011.
Art.13.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei Mihail 

Kogalniceanu, compartimentul impozite şi taxe locale, compartimentul contabilitate.
Art.14.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Mihail Kogălniceanu.

       Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează                                
          Enache Giorgica                                    Secretar

         Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
       Primar
Dinu Alexandru

Nr. _____
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi ____________



                                                                                                            ANEXA NR.2

REGULAMENT DE ADMINISTRARE 
A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

            Pct. 1 – Se instituie taxa specială de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare a serviciilor 
de salubrizare din comuna Mihail Kogălniceanu. Taxa specială se încasează într-un cont distinct, deschis 
în afara bugetului local iar contul de execuţie al acestuia se aprobă de către consiliul local potrivit Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

Pct. 2 – Taxa specială de salubrizare se datorează de toate persoanele fizice care produc deşeuri 
menajere şi nemenajere şi de cei ce beneficiază de zonele de agrement şi spaţii verzi existente, pe raza 
comunei Mihail Kogălniceanu, cu excepţia persoanelor pentru care sunt încheiate contracte cu operatorii 
de salubrizare. Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei Mihail Kogălniceanu sunt obligate la plata 
taxei speciale de salubrizare stabilită prin hotărârea consiliului local nr.  ____/ ____________. 

Pct.3 - Persoanele fizice, proprietari ai imobilelor clădiri, de pe raza comunei Mihail 
Kogalniceanu, sunt obligate la plata taxei în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, sau/şi 
numărul locatarilor existenţi la adresa imobilului clădire aflată în proprietatea sa.

Pct.4 - Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii 
taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, 
chiriaşi, flotanţi etc.). 

Pct.5 - Calculul taxei de salubrizare se face pe baza declaraţiei de impunere la compartimentul 
impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Mihail Kogalniceanu, care constituie şi înştiinţare de 
plată. Termenul limită de depunere a declaraţiei privind taxa de salubrizare este data de 31 august 2011.

Pct.6 - Declaraţia de impunere va cuprinde datele de identificare ale proprietarului, precum şi ale 
persoanelor care locuiesc la adresa acestuia, numărul şi data contractului cu operatorul de salubrizare 
(unde acest contract există), precum şi numărul de persoane pentru care s-a încheiat contractul, declararea 
necorespunzătoare adevărului pedepsindu-se conform legii penale sub sancţiunea falsului în declaraţii.

Pct.7 - Declaraţiile de impunere vor putea fi modificate în timpul anului prin declaraţiile 
rectificative. Termenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 zile de la data modificării 
numărului de persoane.

Pct.8 - După întocmirea declaraţiei de impunere, organul fiscal va stabili prin decizia de impunere 
taxa specială de salubrizare datorată pe întregul an.

Pct.9 - În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele 
de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi informaţii obţinute în urma 
controalelor efectuate la alţi contribuabili; din dosarul fiscal al plătitorului etc).

Pct.10 - Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei rectificative 
precum şi depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei, în condiţiile în care nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii.

Pct.11 - Contribuabilul are obligaţia de a anunţa compartimentul impozite şi taxe locale al 
comunei Mihail Kogălniceanu, prin depunerea unei declaraţii de impunere, dacă a încheiat contractul de 
salubrizare cu operatorul de salubrizare, acesta fiind dat la scădere de la plata taxei speciale de salubrizare 
începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a încheiat contractul.

În cazul celor care au incheiate contracte cu operatorii de salubrizare, înainte de 01.08.2011, taxa 
specială de salubrizare va fi 0 lei.

Taxa specială de salubrizare se calculează pe numarul de luni întregi inclusiv pentru luna în care 
s-a încheiat contractul de salubrizare.

Pct.12 -  Taxa specială de salubrizare este de 60 lei / an (5 lei/luna) pentru fiecare persoană în 
parte.

Pct.13 – Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termene de plată în doua rate egale, 
astfel: 
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie (aferent primului semestru); 



- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie (aferent 
semestrului al doilea).

Persoanele fizice care au dobândit clădiri, după expirarea ultimului termen de plată (30 septembrie 
anul în curs), datorează taxa specială de salubrizare începând cu data de întâi a lunii următoare dobândirii 
clădirii, până la finele anului, iar termenul de plată a taxei datorate este de 30 de zile de la dobândirea 
imobilului.
Ca excepţie de la această regulă sunt persoanele fizice care dobândesc imobile în luna decembrie a anului 
în curs, aceştia având ca termen de plată a taxei, ultima zi lucrătoare din anul în curs.

Pct.14- Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de 
întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Pct.15- Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială de salubrizare, se va realiza de către 
compartimentul contabilitate, în baza contractelor încheiate cu operatorii de salubrizare.



ANEXA 1
ROMÂNIA
Judeţul Ialomiţa
Primăria comunei Mihail Kogălniceanu 
Compartimentul Impozite si Taxe Locale 

DECLARAŢIE
Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în comuna Mihail Kogălniceanu

în conformitate cu HCL nr.____/________2011

Subsemnatul(a)________________________, cu domiciliul în ______________, str.______________________, 
nr. _____, bl._____, sc.____, ap.____, declar pe propria răspundere faptul că la adresa situată în comuna Mihail Kogălniceanu, 
str.______________________, nr. _____, bl._____, sc.____, ap.____, locuiesc următoarele persoane:

Nr. 
crt.

Începând cu 
data de: Numele şi prenumele CNP Deţin contract de salubrizare 

(număr şi data)
1 
2
3
4
5
6
7
8
Total persoane

Data, Numele şi prenumele, Semnătura,
_________________ ______________________________     ____________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(se completeaza de organul fiscal)

DECIZIE DE IMPUNERE
Obiectul deciziei de impunere: Taxa speciala de salubrizare datorată pentru anul 2011
Temeiul Legal: Prevederile Codului Fiscal şi a OG 92/2003 (actualizată), Privind Codul de Procedură Fiscală, precum şi a 
Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu nr.____/________2011;
Motivul de fapt: Stabilirea taxei speciale de salubrizare datorată bugetului local al comunei Mihail Kogălniceanu pentru anul 
2011;

Nr. 
crt. Număr persoane Taxa specială 

stabilită/lună Număr de luni
Taxa specială 
datorată - 
lei/an

Termen de plată / Suma lei

31.03.2011 30.09.2011

1 
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 
DATORATĂ

Prezenta constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la expirarea termenelor de plată.
Prezenta este înştiinţare de plată, organul fiscal având dreptul de a trece la executare silită la expirarea termenelor 

de plată menţionate mai sus. Contestaţiile împotriva prezentului act, se depun în termen de 30 de zile de la comunicare sub 
sancţiunea decăderii, la sediul Compartimentului Impozite şi Taxe Locale Mihail Kogălniceanu, conform prevederilor art. 172 
din Codul de procedură fiscală şi se soluţionează conform Codului de procedură fiscală.

Aprobat, Avizat,                Întocmit,
  Primar,            Sef serviciu Inspector,

           AM PRIMIT UN EXEMPLAR
     (CONTRIBUABIL)
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