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REGULAMENT
de implementare, nivel şi condiţii de stabilire a taxei de salubrizare în Comuna Vama Buzăului

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal „pentru funcţionarea unor servicii
comunitare de utilități publice create în interesul persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe
speciale”,
Conform prevederilor Legii nr.101/2006 Legea Serviciului Public de Salubrizare a Localităților și
prevederile Ordonanței de Guvern 74/2018, se instituie Taxa de salubrizare, respectiv finanțarea
serviciului public de salubrizare astfel încât ”să asigure recuperarea integrală de către operatorii de
salubrizare a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înființarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor
de salubrizare”.
Având în vedere cele menționate, se instituie prezentul Regulament de implementare, nivel şi
condiţii de stabilire a taxei de salubrizare în Comuna Vama Buzăului.

Art.1 Persoanele fizice, proprietari ai imobilelor de natura clădiri cu destinaţia de locuit, sunt
obligate la plata taxei de salubrizare în funcţie de numărul de persoane care domiciliază sau au
reşedinţa la adresa respectivă.
Art.2 Categoriile de persoane menţionate la art.1 sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită
prin Hotărârea Consiliului Local, în cuantum de 7,5 lei/persoană/lună (TVA inclus).
Art.3 Cuantumul taxei de salubrizare este fundamentat de operatorul SC HIDRO-SAL COM
SRL și aprobat de Consiliul Local în baza elementelor de cost în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr.
109/2007 având în vedere Legea nr. 101/2006 și Ordonanța de Guvern nr. 74/2018.
Art.4 În vederea impunerii taxei de salubrizare, până la data de 31 ianuarie, proprietarul locuinţei
are obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.1 la
Regulament. În declaraţie se vor menţiona toate persoanele care domiciliază sau au reşedinţa la acea
adresa (membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.).
Art.5 În vederea stabilirii cuantumului impus, Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare
creanţe, patrimoniu va înmulți cuantumul taxei de salubrizare 7,5 lei/persoană/lună, cu numărul de persoane
de pe declarația de impunere.

Art.6
a) La începutul fiecărui an fiscal se vor emite decizii anuale pentru stabilirea taxei de salubrizare
pe baza informaţiilor privind numărul de persoane din fiecare familie respectiv numărul locatarilor
existenţi la adresa respectivă, aflate în evidenţa fiscală la finele anului anterior emiterii deciziei.
b) În cazul în care o persoană fizică dobândeşte sau construieşte o clădire cu destinaţia locuinţă în
cursul anului, va fi obligată să depună în termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirii,
declaraţia privind stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului nr. 149/21.12.2018, în care să se menţioneze numărul de persoane
care domiciliază sau au reşedinţa la acea adresa.
c) Aceeaşi declaraţie se depune de către proprietarul locuinţei şi atunci când numărul persoanelor care
domiciliază sau îşi au reşedinţa se măreşte sau se micşorează (prin efectul filiaţiei, chiriaşi,
schimbare domiciliu, reşedinţă, etc.).
d) Urmare a depunerii declaraţiilor prevăzute la lit. b) şi c) taxa de salubrizare se va recalcula începând
cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei, cu excepţia noilor-născuţi caz în care
taxa se va recalcula începând cu data de întâi a lunii următoare datei înscrise în certificatul de
naştere.
e) În cazul în care o persoană fizică îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa în altă localitate, declaraţia
privind stabilirea taxei de salubrizare va fi însoţită de copie de pe actul de identitate care să ateste
noul domiciliu sau reşedinţă, eliberat în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Domiciliul minorului, conform legii este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte
în mod statornic ori după caz la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care
este încredinţat în plasament.
f) În situaţia în care a intervenit decesul unuia dintre locatari sau a fost declarat decesul printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, plata taxei de salubrizare încetează a se mai datora de la data
menţionată în certificatul de deces respectiv de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti.
g) Nu sunt obligate la plata taxei de salubrizare persoanele care locuiesc temporar în alte localităţi sau
în afara teritoriului României, pe timpul şederii, pentru perioade ce depăşesc 30 de zile calendaristice
consecutiv. În acest sens, în termen de 30 de zile de la modificarea numărului de persoane,
proprietarul locuinţei va depune declaraţia rectificativa privind stabilirea taxei de
salubrizare în care să se menţioneze persoanele care au rămas să locuiască la adresa
respectivă. În caz contrar, taxa de salubrizare se va recalcula începând cu data de întâi a lunii
următoare depunerii declaraţiei.
Declaraţia va fi însoţita de copie de pe actul de identitate care să ateste stabilirea reşedinţei in
conformitate cu art.31 din OG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români.
Sunt exceptate la prezentarea dovezii de reşedinţă următoarele categorii de contribuabili:
a) persoanele delegate sau detaşate în altă localitate, pe perioada delegării sau detaşării, acestora
revenindu-le obligaţia de a face dovada în acest sens;
b) persoanele care sunt plecate în afara teritoriului României, cu obligaţia de a prezenta orice dovadă
care să ateste acest lucru ( contract de muncă, viza de flotant din ţara respectivă, adeverinţă
angajator, etc.;
c) persoanele aflate în regim privativ de libertate, pe perioada detenţiei;
d) persoanele aflate în regim medical pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice
consecutiv (internat medical, carantină, azil, etc.);
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e) alte situaţii asemănătoare, cu obligaţia de a prezenta la solicitarea organului fiscal, documente
doveditoare;
f) pentru contribuabilii care solicită scaderea de la plata taxei speciale pentru una sau mai multe
persoane si nu prezinta toate actele justificative solicitate, se va acorda scutire pentru un interval
de maxim 6 luni, timp în care se va pune în vedere prezentarea documentelor din care sa rezulte
ca persoanele respective nu mai locuiesc la adresa.
Art.7 În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice,
obligaţia de plată privind taxa de salubrizare se va stabili din oficiu, pentru un număr de 3
persoane. În situația în care se vor regăsi diferențe, contribuabilul are posibilitatea de a depune o
declarație
rectificativă,
impunerea
urmând
a
se
modifica
corespunzător.
Urmare a stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice se vor emite
deciziile de impunere.
Art.8 Aparatul de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului poate efectua verificări privind
numărul de persoane care locuiesc la o adresă în baza informaţiilor obţinute de la Registrul Agricol al
comunei Vama Buzăului sau a oricăror alte informaţii cu privire la aceasta.
În cazul în care se constată că există diferențe între numărul de persoane înregistrat în evidenţele
fiscale ale Primăriei comunei Vama Buzăului şi numărul real de persoane care domiciliază sau au
reşedinţa la adresa respectivă, Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe,
patrimoniu va recalcula din oficiu taxa şi va emite o nouă decizie de impunere.
Art.9
a) Plata taxei. Taxa de salubrizare se plăteşte anual în patru rate egale, până la datele de 31 martie,
30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie inclusiv.
b) Majorări de întârziere. Pentru neachitarea la termenele scadente de către contribuabili a taxei
speciale se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere
este cel prevăzut de reglementarile legale in vigoare.
c) În cazul în care contribuabilii nu îşi vor achita de bună voie taxa de salubrizare, se vor aplica
măsurile de executare silită prevăzute de Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
d) Taxa de salubrizare care a fost plătită în plus se restituie sau se compensează la cerere
contribuabililor.
Art.10 Sumele provenite din taxa de salubrizare se vor încasa la casieria Biroului bugetcontabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi se vor utiliza exclusiv pentru plata prestării
serviciului de salubrizare de SC HIDRO-SAL COM SRL.
Art. 11 Plata taxei de salubrizare către operatorul SC HIDRO-SAL COM SRL:
a) Plata se va face lunar, până la data de 25 ale lunii pentru luna anterioară, în baza facturii emisă
de operator.
b) Plata aferentă lunii decembrie a anului se va face până la data de 31 decembrie a anului în curs,
în baza facturii emisă de operator cu cel putin 5 zile inainte de termenul de efectuare a plății.
c) Factura se va emite raportat la situația real impusă în evidențele fiscale a taxei de salubrizare ca
număr de persoane în baza comunicării făcute până în data de 5 a lunii de către serviciul financiar
contabil, impozite și taxe.
d) În cazul în care Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu nu comunică
numărul impus până la data de 5 a lunii, operatorul va factura raportat la ultima situație real
impusă comunicată.
e) Ajustarea plăților efectuate cu situația real impusă va fi întocmită până la sfârșitul lunii ianuarie
pentru anul anterior sau ori de câte ori este nevoie.
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Art.12 Taxa de salubrizare, în conformitate cu art. 485 din Codul Fiscal, nu se aplică
următoarelor categorii de persoane:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate si
reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul
I de invaliditate,
Art.13 Pentru persoanele care au dobândit certificat de persoană cu handicap gradul 1 sau 2 pe
parcursul anului in curs ( grav / accentuat ) se va acorda scutire pentru perioada rămasă de la data emiterii
certificatului de persoana cu handicap și până la data valabilității certificatului.
Art.14 Scutirea de la plata taxei de salubrizare se acordă contribuabililor care depun cerere până la
data de 31.01.2019, pentru perioada în care aceștia dovedesc calitatea de scutit, iar după această dată scutirea
se va opera cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.
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