
 
 

JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                           Anexă 
CONSILIUL LOCAL                                                      la Hotărârea nr.42 din 28.05.2020 
AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 
 

REGULAMENT 
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei 

speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza orașului 
Căzănești 

MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN HCL NR.51/29.06.2020 
 

      CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1. (1) Pe raza administrativ-teritorială a Orașului Căzănești se instituie taxa cu 

destinaţie specială de salubritate pentru utilizatorii casnici - persoane fizice, începând cu data 
de 01.06.2020. 

(2) Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire a 
cuantumului, încasare şi administrare a taxei speciale de salubritate, instituită ca taxă specială 
în temeiul prevederilor art. 484 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii serviciului de salubritate a localităţilor nr. 
101/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind fundamentată pe 
necesitatea asigurării finanţării prestaţiilor efectuate pentru salubritazarea orașului Căzănești, 
de care beneficiază întreaga comunitate locală şi individual utilizatorii casnici - persoane 
fizice. 
        Art. 2. (1) Utilizatorii casnici - persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare 
separată, pentru fracţia uscată (deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă) din deşeurile 
municipale, transportul separat al deşeurilor menajere, provenind din gospodăriile populaţiei, 
inclusiv al fracţiilor colectate separat, precum şi gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, 
depozitare finală reziduuri post sortare/tratare). 
 (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează cu frecvenţele de colectare prevăzute 
în programul de colectare separată a deşeurilor menajere generate de utilizatorii casnici 
întocmit de către S.C. Selectiv Deșeuri SRL Grivița, care are un caracter continuu, permanent, 
repetitiv. 
 (3) Persoanele fizice care domiciliază sau au reședință pe raza Orașului Căzănești au, în 
calitatea lor de utilizatori ai Serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: 
        a) să depună declaraţiile de impunere/rectificative conform prezentului Regulament şi 
să achite obligaţiile de plată, stabilite prin actele administrative emise de autorităţile 
administraţiei publice locale ale Orașului Căzănești; 
        b) să asigure precolectarea separată (colectare selectivă în două fracţii: umedă şi uscată), 
în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii 
special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie, inclusiv ca urmare 
a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară, astfel: 
 - să depună fracţia uscată (deşeurile de hârtie, plastic, metal şi sticlă) în saci sau 
recipienţi (pubele/containere); 
 - să predea deşeurile (fracţia uscată) direct operatorului de salubritate S.C. Selectiv 
Deșeuri S.R.L Căzănești, conform programului stabilit/comunicat utilizatorului beneficiar; 
 c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare; 
 d) să nu sustragă fracţiile reciclabile din deşeurile municipale (metal, sticlă, hârtie, 
plastic) în scopul valorificării/predării unor alte persoane fizice sau juridice neautorizate; 

Notă: 
La nivelul Orașului Căzănești, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate 

separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorul desemnat, S.C. Selectiv Deșeuri 
S.R.L. 



 
 

e) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
care fac referire la serviciul de salubritate, Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a celorlalte acte 
normative în vigoare privind managementul deşeurilor. 

(4) Taxa specială de salubritate se plăteşte de către utilizatorii serviciului public - 
persoane fizice, proprietari/deținători cu orice titlu ai imobilelor situate pe raza Orașului 
Căzănești, iar în cazul imobilelor proprietate de stat sau a unităţii administrativ -teritoriale, 
beneficiarul serviciului este chiriașul (persoană fizică)/ concesionarul/ locatorul/ 
administratorul etc. 
        Art. 3. Pentru utilizatorii non casnici, persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea 
permanent sau temporar pe teritoriul administrativ al Orașului Căzănești, aceştia trebuie să 
aibă/să încheie contracte exclusiv cu operatorul de salubritate autorizat pentru colectarea/ 
transportul/ sortarea/ tratarea/ neutralizarea /depozitarea finală a deşeurilor similare pe care le 
produc şi să achite tarifele stabilite direct operatorului de salubritate. 
 

CAP. II  REGULI PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRITATE 

        Art. 4. Taxa specială de salubritate instituită prin prezentul Regulament este datorată 
numai de persoane fizice, utilizatori casnici, locuitori/ deţinători cu orice titlu de locuinţe pe 
raza Orașului Căzănești. 
        Art. 5. (1) Cuantumul taxei speciale de salubritate este stabilit prin Hotărârea Consiliului 
Local, conform legii. 

(2) Pentru anul 2020, se stabilește taxa de salubritate de 6 lei /persoană fizică/lună. 
Pentru a avea un impact cât mai redus asupra veniturilor populaţiei, se acordă o  subvenţie 
de la bugetul local în cuantum de 1,32 lei/persoană fizică/lună. Nivelul taxei de salubritate 
stabilit rezultă din Fișa de fundamentare a tarifului pentru populație aprobată prin HCL nr. 
15/20.02.2020 și este de  7,32 lei/persoană/lună, din care 6 lei/lună va fi suportat de persoana 
fizică și 1,32 lei/persoană fizică/lună va fi subvenționată din bugetul unității administrativ-
teritorială Oraș Căzănești. 

(2) Începând cu data de 09.06.2020, se stabilește taxa de salubritate de 6 lei /persoană 
fizică/lună. Pentru a avea un impact cât mai redus asupra veniturilor populaţiei, se acordă o  
subvenţie de la bugetul local în cuantum de 1,32 lei/persoană fizică/lună. Nivelul taxei de 
salubritate stabilit, rezultă din Fișa de fundamentare a tarifului pentru populație aprobată prin 
HCL nr. 15/20.02.2020 și este de  7,32 lei/persoană/lună, din care 6 lei/lună va fi suportat de 
persoana fizică și 1,32 lei/persoană fizică/lună va fi subvenționată din bugetul unității 
administrativ-teritorială Oraș Căzănești. 

Art. 6. (1) Pentru luarea în evidenţă şi calcularea taxei speciale de salubritate, persoanele 
fizice care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, concesionare, cu titlu gratuit, alte 
forme prevăzute de lege) locuinţe în Orasul Căzănești, precum şi chiriaşii/ concesionarii/ 
administratorii persoane fizice etc. din locuinţele proprietate de stat/unității admministrativ 
teritoriale, au obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere, dată pe propria răspundere, sub 
incidenţa răspunderii penale privind falsul în declaraţii, privind numărul persoanelor care 
locuiesc la adresa declarată, într-un termen de maxim 60 de zile de la data adoptării prezentei 
hotărâri. În cazuri justificate, declaraţia poate fi depusă şi de către alt membru major al 
familiei titularului dreptului de proprietate. 

 
 



 
 

(2) Proprietarii sau deținătorii cu orice titlu de imobile cu destinaţia de locuinţă de pe 
teritoriul administrativ al Orașului Căzănești au obligaţia depunerii declaraţiei pentru 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate, conform anexei nr. 1 la Regulament, 
indiferent de domiciliul sau reşedinţa acestora, în alte unităti administrativ - teritoriale sau în 
afara teritoriului României. Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă deţinută, fie 
că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice sau ocupată de persoane 
luate în spaţiu/tolerate la proprietar etc, sau nelocuită, până la data de 31 ianuarie a fiecărui 
an, dacă există modificări de la ultima declarație în ceea ce privește numărul persoanelor ce 
plătesc taxa specială, excepție fiind anul 2020 în care declarația de impunere se va face în 
perioada 01.06.2020-30.08.2020.   
       Art.7. Taxa de salubritate se va plăti după următoarele reguli: 
 a) pentru locuințele cu maxim 5 persoane taxa de salubritate va fi achitată pentru toate 
persoanele existente. 
 b) pentru locuințele care depășesc numărul de 5 persoane se mai adaugă o persoană la 
plata taxei de salubritate. 
    c) pentru imobilele cu clădiri locuite temporar sau nelocuite şi nu sunt imobile de 
domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara şi achita taxa revine proprietarului sau 
mostenitorilor legali, taxa fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană/lună. 
 Art.7. (1) Taxa de salubritate se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază 
de serviciul prestat și va fi plătită de către toate persoanele existente la un număr administrativ, 
cu/fără domiciliul sau reședinta în Orașul Căzănești chiar dacă imobilele sunt locuite 
temporar, persoane care sunt prevăzute în cap.I Componența gospodăriei/exploatației agricole 
fără personalitate juridică din Registrul agricol. 
 (2) Taxa de salubritate nu se încasează de la persoanele fizice proprietari/ moștenitori ai 
unui imobil, cu număr administrativ, nelocuit mai mult de 12 luni calendaristice pentru care 
nu s-a prestat serviciul de salubrizare. 
      Art. 8. Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Direcţia Impozite și Taxe  
Locale, în termen de 30 zile de la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul 
de persoane care locuiesc în imobil, conform Anexei 2 la prezentul Regulament. Declararea 
se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii. 
        Art. 9. (1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei 
speciale de salubritate, obligaţia de plată se va stabili din oficiu, de către compartimentul de 
resort pe baza datelor şi informaţiilor deţinute despre utilizator din registrul agricol, precum 
şi pe baza informaţiilor obţinute de la terţi, în condiţiile legii. Urmare a stabilirii din oficiu a 
obligaţiei de plată a taxei speciale de salubritate, se vor emite decizii de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubritate, decizii care vor fi comunicate contribuabililor. 
 (2) Obligaţia de plată a taxei speciale de salubritate stabilită va putea fi modificată în 
cursul anului în sensul creșterii numărului de persoane pe baza declaraţiilor de impunere 
depuse de contribuabili. Pentru scoaterea din evidență a persoanelor plătitoare de taxă de 
salubritate se va întocmi o nouă declarație de impunere la care se va atașa documente 
doveditoare (certificat de deces, certificat de căsătorie + mutație, documente de deplasare în 
străinătate, documente privind locuirea temporară (mai mare de 1 lună, adeverință de studii) 
declarație ce trebuie reînnoită până la cel târziu 31 ianuarie a anului fiscal următor. 
Nedepunerea declarației reînnoite va duce la repunerea în plată a persoanei scutite din motive 
de deplasare în străinătate, și locuire temporară în altă localitate. 
       Art. 10. Impunerea la plată a taxei speciale de salubritate se face începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei care este menţionată în declaraţie, pentru persoanele nou incluse 
sau în cazul modificărilor intervenite cu privire la deţinătorii imobilelor. 
        Art. 11. (1) Taxa specială de salubritate se datoreaza anual, cu termene de plată 
trimestriale, până în ultima zi a trimestrului. 



 
 

  (2) Contribuabilii pot efectua fracţionat plata taxei speciale de salubritate, fără a depăşi 
termenele mai sus stabilite. 
         Art. 12. Pentru neplata taxei speciale de salubritate la termenele scadente, se datorează 
după aceste termene majorări de întârziere în conformitate cu prevederile legale  în vigoare. 
       Art. 13. Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau 
depunerea acesteia peste termen, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, 
conform art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 
        Art. 14. Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică prevederile Legii prevenirii nr. 
270/2017, aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în 
termenul stabilit de lege, de la data încheierii procesului verbal ori după caz, de la data 
comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite sau avertisment fără amendă, 
după caz. 
       Art. 15. Responsabilitatea încasării taxei speciale de salubritate, a controlului, a 
constatării, a contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine Compartimentului Impozite si 
Taxe Locale. 
        Art. 16. Modelul declaraţiilor este prezentat în Anexele 1 şi 2 la prezentul Regulament. 

 
             CAP. III ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE 

Art. 17. (1) Taxa specială de salubritate plătită de utilizatorii casnici-persoane fizice din 
Orașul Căzănești asigură finanţarea implementării/funcţionării Sistemului de Management 
Integrat al Deşeurilor (SMID) în aria administrativ-teritorială a U.A.T Oraș Căzănești. 
Gestiunea în SMID presupune prestarea serviciilor de colectare separată şi transportul separat 
al deşeurilor menajere, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, provenind de la 
utilizatorii casnici (gospodăriile populaţiei), inclusiv fracţii colectate separat, precum şi 
gestionarea acestora (transfer, sortare, tratare, depozitare finală reziduuri post sortare/tratare), 
precum şi pentru alte activităţi de salubritate prestate în interesul întregii colectivităţi locale. 

(2) Taxa specială de salubritate datorată de utilizatorii casnici-persoane fizice din Orașul 
Căzănești se utilizează exclusiv pentru asigurarea finanţării serviciilor de gestionare a 
deşeurilor menajere colectate de la populaţie. 
        Art. 18. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere 
contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local al Orașului 
Căzănești  îşi încetează aplicabilitatea. 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                        Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                   Secretar General al UAT, 

                  DIMA AUREL                                                  OANCEA GEORGETA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXA 1 - Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 
salubritate datorată de utilizatori casnici: 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici în 

conformitate cu H.C.L nr. ........./2020 

 
 Subsemnatul(a) .............................................................................având calitate de proprietar al 
locuinţei situată în localitatea .............................................., str. ........................................., nr. ..........., bl. 
.........................., sc. .............., ap. ..............., domiciliat(ă) în localitatea ............................................,  
str. ............................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ............, ap. ........................., născut(ă) la data de 
....................................................., posesor al .......... seria ............., nr. ...................., C.N.P 
................................................., având locul de muncă la/pensionar  ................................................, declar pe 
proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 
 

Din care în categoriile de scutire se încadrează*): 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 
 

DDAT 

                       Data                                                                       Semnatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Calitatea (fiu, fiică, soţ, soţie) Cod numeric personal 

   

   

   

   

   

   

Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează declaraţia 
de impunere (daca domiciliază la adresa menţionată) 
 



 
 

ANEXA 2 - Declaraţia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei 
speciale de salubritate datorată de utilizatori casnici: 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru utilizatori casnici în 

conformitate cu H.C.L nr. ......../2020 
 

Subsemnatul(a) .............................................................................având calitate de proprietar al 
locuinţei situată în localitatea .............................................., str. ........................................., nr. ..........., bl. 
.........................., sc. .............., ap. ..............., domiciliat(ă) în localitatea ............................................,  
str. ............................................., nr. ..........., bl. ..........., sc. ............, ap. ........................., născut(ă) la data de 
....................................................., posesor al .......... seria ............., nr. ...................., C.N.P 
................................................., având locul de muncă la/pensionar  ................................................, declar pe 
proprie răspundere că unitatea locativă şi-a schimbat componenţa de la un număr de ........ membri la un număr 
de ............ membri, noua componenţă fiind următoarea: 
 
Numele şi prenumele Calitatea (fiu, fiică, soţ, soţie) Cod numeric personal 

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care completează 

declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa menţionată) 
 
 
               Data                                                                                            Semnatură 
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