ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA SUPLACU DE BARCAU
CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii
serviciului de salubrizare
Consiliul Local al COMUNEI SUPLACU DE BARCAU, judeţul BIHOR, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului COMUNEI SUPLACU DE BARCAU, înregistrată sub nr.
……………, prin care se propune instituirea unei taxe speciale de salubritate;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Suplacu de Barcau;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (1) şi alin. (2), lit. c),
art. 49, alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNEM
Art. 1- Se instituie taxa specială de salubrizare, care se datorează de către utilizatori,
persoane fizice şi persoane juridice, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără
contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din COMUNA SUPLACU DE BARCAU.
Art. 2- Nivelul taxei speciale de salubrizare, în anul 2017, este:
a) 10 lei/lună/persoană, pentru persoane fizice;
b) 60 lei/lună/mc, pentru persoane juridice.
Art. 3- Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabileşte, se
ajustează sau se modifică de către Consiliul Local al COMUNA SUPLACU DE BARCAU, prin hotărâre.
Art. 4- Plata către operatorii de salubrizare a prestaţiilor efectuate de aceştia la utilizatorii
fără contract se face, de la bugetul local, în baza documentelor justificative prezentate de către
operatori, numai din sumele provenite din colectarea la bugetul local, a taxei speciale încasate
de la utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fară contract încheiat cu
operatorii serviciului de salubrizare.
Art. 5- Se aprobă Regulamentul privind taxa specială de salubrizare datorată de către
utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiară individual, fară contract încheiat cu
operatorii serviciului de salubrizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării ei.
Art. 7- Hotărârea nr. …./2016, privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul
2017, se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.
Art. 9- Primarul COMUNEI SUPLACU DE BARCAU prin intermediul direcţiilor, serviciilor,
birourilor şi compartimentelor de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10- Hotărârea va fi publicată pe site-ul COMUNEI SUPLACU DE BARCAU

ANEXA
la Hotărârea nr.
din data de …….
a Consiliului Local al COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
REGULAMENT
privind taxa specială de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de
care aceştia beneficiară individual,
fară contract încheiat cu operatorii
serviciului de salubrizare
Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice nr. 51/2006 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr.109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL I. - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii săi se desfăşoară pe baze
contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife.
Art. 2.
(1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice/juridice care beneficiază de
activităţi specifice serviciului de salubrizare.
(2) Prestarea serviciului de salubrizare se realizează pe baza unui contract, încheiat de
utilizatori, în nume propriu, cu operatorul licenţiaţ pentruprestarea serviciului în COMUNA SUPLACU DE
BARCAU.
Art. 3.
Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt:
a) persoanele fizice pentru deşeurile generate la clădirea de domiciliu sau la altă clădire, atunci
când aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu;
b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de avocatură, notariale,
de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat, de consultant
de plasament în valori
imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să
execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi
cartografiei sau alte profesii asemănătoare, desfăşurate în mod autonom, în condiţiile legii;
d) persoanele juridice cum sunt: regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile
bancare şi orice alte societăţi comerciale, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de consum,
cooperativele de credit,
organizaţiile politice, sindicale, profesionale, patronale şi cooperatiste, instituţiile publice, unităţile şi
instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, unităţile sanitare, asociaţiile, fundaţiile,
federaţiile, cultele religioase sau orice alte entităţi;
e) persoanele fizice sau juridice care au calitatea de locatar (chiriaş/utilizator), comodatar;
f) persoanele juridice pentru deşeurile generate la sediu, sucursale, filiale,
puncte de lucru sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea;
g) persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosinţă, concesiune, închiriere imobile
aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 4.
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 se instituie taxa specială de salubrizare datorată de
către utilizatori, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu
operatorii serviciului de salubrizare.

(2) Taxa specială se datorează, lunar, de pesoana fizică sau juridică, după caz, care are în
proprietate clădirea.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 2, în situaţia în care proprietarul
clădirii prezintă contractul de închiriere, înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/leasing
financiar/comodat/concesiune/folosinta/ administrare, taxa specială de salubrizare se datorează decătre
locatar/comodatar/persoane fizice sau juridice care au în administrare, folosinţă, concesiune, închiriere
imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, a statului sau a unităţilor administrativ
teritoriale.
(4) Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele cladiri pentru care sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) – proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat
în formă scrisă;
b) – contractul prevăzut la lit.a) este înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în
scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosinţă a bunurilor, în condiţiile legii;
c) – locatarul nu este membru al familiei locatorului, cu excepţia cazului în
care acesta este reprezentantul unei persoane juridice.
(5) Prevederile alin.4 nu se aplică pentru imobilele aflate în proprietatea
statului sau a unităţilor administrativ teritoriale.
(6) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatorii prevăzuţi la art.3 lit.a), lunar, în
funcţie de numarul de persoane din fiecare familie sau de numarul de persoane care locuiesc la o
anumită adresă.
(7) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatorii prevăzuţi la art.3 lit.b)-g), lunar, în
funcţie de cantitatea de deşeuri generată. Volumul de deşeu generat de către aceste categorii de
beneficiari va fi comunicat de către operatorul de salubrizare.
CAPITOLUL II - STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE
Art. 5. Operatorul serviciului de salubrizare are obligaţia să identifice utilizatorii care beneficiază
de prestaţia serviciului de salubrizare fără contract, cu sprijinul angajatilor din cadrul Primariei Comunei
Suplacu de Barcau. După identificare, Operatorul transmite Primariei Comunei Suplacu de Barcau lunar
sau cu ocazia oricaror identificari, lista persoanelor utilizatorilor care beneficiază de prestaţia serviciului
de salubrizare fără contract.
Art. 6. (1) In termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea listei cuprinzand utilizatorii
care beneficiază de prestaţia serviciului de salubrizare fără contract, responsabilului de protectia
mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Suplacu de Barcau transmite o
Notificare către utilizatorii care beneficiază de prestaţia serviciului de salubrizare fără contract.
(2) Notificarea se comunică prin remiterea acesteia utilizatorului, dacă se asigură primirea sub
semnătură a actului respectiv, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin.(2) nu a fost posibilă, aceasta se realizează potrivit
prevederilor Codului de procedură civilă.
(4) Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) nu este opozabilă utilizatorului
şi nu produce nici un efect juridic.
(5) Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel puţin:
a) data, ora şi locul până la care utilizatorul are obligaţia să se prezinte să
încheie contractul de prestare a serviciului de salubrizare;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării: încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
d) documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;
e) dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se
întemeiază notificarea, precum şi consecinţele;
f) numele şi semnătura olografă a persoanelor împuternicite, precum şi ştampila emitentului.
(6) Utilizatorului este obligat ca în termenul stabilit în Notificare să se prezinte pentru încheierea
contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare a
COMUNA SUPLACU DE BARCAU.
(7) În situaţia nerespectării prevederilor alin.(6), responsabilului de protectia mediului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Suplacu de Barcau constată din oficiu contravenţia şi
aplică sancţiunii contravenţionale prevăzute de art.30 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, republicată.

(8) Responsabilului de protectia mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei Suplacu de Barcau, intocmeste pentru fiecare dintre utilizatorii identificaţi care beneficiază de
prestaţia serviciului de salubrizare fără contract, documentaţia care cuprinde următoarele:
a) notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovezile de comunicare ale acesteia;
b) dovezile şi constatările operatorului în legătură cu serviciile de salubrizare, pe care se
întemeiază notificarea;
c) procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii conform art .14 alin
(2) , împreună cu dovezile de comunicare ale acestuia;
d) numele şi prenumele/denumirea utilizatorului, adresa de domiciliu/sediu utilizatorului,
numărul de persoane/volumul de deşeuri generate lunar de utilizator;
(9) În situaţia în care documentaţia fiecărui utilizator nu conţine unul sau mai multe dintre
documentele prevăzute la alin (8), inspectorul de mediu i-a masuri pentru completarea dosarului.
(10) După completarea documentaţiei pentru fiecare utilizator, inspectorul de mediu din cadrul
Primariei Comunei Suplacu de Barcau transmite Comunicarea către utilizator, model prevăzut în anexa
1, în vederea depunerii Declaraţiei de impunere a taxei speciale.
Art. 7.
(1) Utilizatorii notificaţi potrivit art 6 alin (11) au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la primirea
comunicării, să se prezinte la Responsabilului de protectia mediului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului Comunei Suplacu de Barcau în vederea completării Declaraţiei de impunere a taxei
speciale şi depunerii acesteia la Registratură.
(2) Dacă utilizatorul se prezintă la Responsabilul de protectia mediului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Suplacu de Barcau, în termen de 10 zile, de la primirea Comunicării şi
depune o copie a contractului încheiat cu operatorul de salubritate, acesta nu mai completează/depune
Declaraţia de impunere a taxei speciale şi nu i se percepe taxa specială de salubrizare.
(3) Nerespectarea prevederilor de la alin (1) conduce la emiterea Deciziei de impunere din
oficiu pe baza documentaţiei prevăzute la art.6
alin.(8).
(4) După exirarea termenului prevăzut la art 7 alin (1), Responsabilului de protectia mediului din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Suplacu de Barcau transmite Compartimentului
Taxe si Impozite din cadrul Primariei Comunei Suplacu de Barcau lista utilizatorilor care au primit
comunicarea potrivit prevederilor art 6.alin.(11) şi care nu au încheiat contract cu operatorul de
salubritate.
(5) Modelul Declaraţiei pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este prevăzut în anexa 2 .
(6) Modelul Deciziei pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare este
prevăzut în anexa nr. 3
(7) Fluxul de lucru privind stabilirea taxei speciale de salubrizare este
prevăzut în anexa 4
(8) Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 8
(1) Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în
care a fost comunicată de către operatorul serviciului de salubritate, Notificarea prevăzută la art. 6.
(2) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar şi se achită până la data de 10 a lunii
următoare inclusiv.
(3) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de
întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale datorate la bugetul local.
Art. 9.
(1) Declaraţia depusă de utilizatori reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale
înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
(2) Declaraţia se face pe propria răspundere a utilizatorului sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în actele publice.
(3) Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice/juridice care sunt date în chirie, comodat,
sau în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.
(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, a COMUNEI SUPLACU DE BARCAU, obligaţia
depunerii declaraţiei de impunere, revine chiriaşilor acestor imobile, în funcţie de destinaţia activităţii pe
care o desfăşoară.

(5) Declaraţia de impunere se completează şi se depune la Compartimentul Taxe si Impozite din
cadrul COMUNEI SUPLACU DE BARCAU, însoţită de Cartea de identitate/ buletinul de identitate al
proprietarului, respectiv CUI-ul societăţii.
(6) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţia de impunere iniţială
(domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, va depune o declaraţie rectificativă în termen de 30
de zile de la data apariţiei modificărilor respective.
(7) Modificările operează cu data de întâi a lunii următoare celei în care
s-a depus declaraţia rectificativă.
Art. 10.
(1) În vederea scăderii de la plata taxei speciale de salubrizare, utilizatorii vor depune o
declaraţie la COMUNA SUPLACU DE BARCAU la care se anexează contractul de prestări servicii de
salubrizare încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
(2) Scăderea de la plată a taxei speciale se face la cererea utilizatorului în baza unor documente
justificative legal valabile (certificat de deces, acte care dovedesc transferul/pierderea dreptului de
proprietate, rezilierea contractelor de închiriere/ leasing financiar/ comodat/concesiune/folosinţă/
administrare etc), începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care utilizatorul a depus
documentaţia.
(3) Pentru sumele restante la plată Compartimentul taxe si Impozite locale procedează la
declanşarea şi realizarea executării silite a acestora, conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL III - PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
Art. 11.
Taxa specială de salubrizare se poate achita in numerar la ghiseele Compartimentului taxe si
Impozite Locale din cadrul Primariei Comunei Suplacu de Barcau
CAPITOLUL VI - DECONTAREA SUMELOR
Art. 12.
Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local al COMUNA
SUPLACU DE BARCAU.
Art. 13.
(1)Sumele provenite din taxa speciala de salubritate vor fi utilizate pentru plata operatorului
serviciului de salubritate conform celor prevazute in Contractul avand ca obiect prestarea serviciulor de
salubritate pe teritoriul administrativ al Comunei Suplacu de Barcau.
(2) Plata se va face prin virament si efectuata pe baza situatiilor lunare de prestare a
serviciuluisi efectuare a lucrarilor aferente precum si a facturii emisa de operatorul de servicii de
salubrizare, verificate si confirmate de persoana responsabila de protectia mediului din aparatul de
specialitate al primarului.
CAPITOLUL V - SANCŢIUNI
Art. 14.
(1) Nedepunerea declaratiei de impunere/rectificative precum şi depunerea acestora peste
termen, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei.
(2) Neprezentarea utilizatorului în termenul stabilit în Notificarea transmisă conforma art.6 din
prezenta hotărâre, pentru încheierea contractului de prestări servicii de salubrizare cu operatorii
serviciului, ori refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de
salubrizare licenţiat în aria de delegare a COMUNEI SUPLACU DE BARCAU, constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă, potrivit prevederilor art. 30 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006, republicată.
Art. 15.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din
cadrul PRIMARIEI COMUNEI SUPLACU DE BARCAU.
Art. 16. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în prezentul regulament se completează
cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.

COMUNICARE
privind depunerea Declaraţiei de impunere a taxei speciale de salubrizare

Numele şi prenumele/Denumirea ………………......…………………………....................................…,
Cod numeric personal /Cod de înregistrare fiscală/Cod unic de înregistare…........……………….......…...
Domiciliul/Sediul:
ROMÂNIA/
judeţ
......................................
............................
municipiul/oras/comuna
.............................................................
.cod
poştal
...................
satul/sectorul
............................................., str.
................................................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
................................ fax
................................, e-mail ….................................……………….….. .
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al COMUNA SUPLACU DE BARCAU
nr......./20......, privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual fără contract încheiat cu operatorii serviciului de
salubrizare, precum şi a Notificării transmise de operatorul serviciului de salubrizare,
Vă aducem la cunoştinţă că în termen de 10 zile de la primirea prezentei aveţi obligaţia să vă
prezentaţi la Primăria Comunei Suplacu de Barcau, în vederea depunerii Declaraţiei de impunere a
taxei speciale de salubrizare.
Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu.

Primar,

Inspector de mediu,
...........................
(funcţia, prenume şi nume)
Red/ Inspector: Ne.ex.
Data:

DECLARAŢIE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare
Subsemnatul
(pentru PF) /
împuternicit (pentru PJ) …………………......……………………………,
legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie.....… nr. …………….., CNP ………………………, judeţ ..............................
loc.
.................................
.cod
poştal
................
sector
.....,
str.
....................................................... nr. ....., bloc
.... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., e-mail
….................……………….…..
,
Contribuabilul
(PJ)/Persoana
fizică
autorizată..........….....................………………………………., Codul
de
identificare
fiscală
……….....................,
judeţ
..................................
loc.
................................................... cod
poştal ................ sector ....., str. ........................................................................ nr. ....., bloc ....
scara ... etaj ... ap
......... tel. ................................ fax ............................., e-mail ……………………………….............,
înregistrat la registrul comerţului ..................... la nr. ........................... ., cont IBAN
…………………………………….., deschis la …………………………………….......….... în vederea stabilirii taxei
speciale de salubrizare declar următoarele:
Numar
Cantiate deseuriTaxa
Taxa
Termen de
Adresa proprietate
persoane (m3)
(pentruspecială specială de plată
(pentru
persoane fizicelei/lună salubrizare
persoane autorizate si
datorata
fizice)
pentru persoane
juridice)
0
1
2
3
4
5

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor justificative, după cum urmează:
1…………………………………………………………..
2………………………………………………………….
3…………………………………………………………..
Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se
pedepseşte conform
legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.
Declaraţia reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data
depunerii
acesteia, în condiţiile legii.
În cazul în care intervin modificări privind situaţia contribuabilului de natură să ducă la modificarea
taxei, mă oblig să depun o nouă declaraţie care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la
apariţia situaţiei respective.
Data, Numele Prenumele (semnatura)

DECIZIE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare
Numele şi prenumele/Denumirea ………………......…………………………....................................…,
CNP /CUI………………….......……,
Domiciliul/Sediul: ROMÂNIA/ judeţ ...................................... ............................
municipiul/oras/comuna
............................................................. .cod poştal ................... satul/sectorul
............................................., str.
................................................................. nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel.
................................ fax
................................, e-mail ….................................……………….….. .
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al COMUNA SUPLACU DE BARCAU
nr......./20......, privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul
prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual fără contract încheiat cu operatorii serviciului de
salubrizare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată privind taxa specială de salubrizare:
Numar
Cantiate
Taxa
Taxa
Termen de
Adresa proprietate
persoane deseuri (m3) specială specială de plată
lei/lună salubrizare
(pentru
(pentru
datorata
persoane persoane fizice
fizice)
autorizate si
0
1
2
3
4
5
pentru
persoane
juridice)

Pentru neachitarea impozitelor/taxelor până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează
organului fiscal local, începând cu ziua următoare scadenţei, accesorii în cuantum de ….% pe lună sau
fracţie de lună de întârziere până la data plăţii. Accesoriile reprezintă creanţe fiscale de plată în sarcina
contribuabilului.
Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45
zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent.
Intocmit…………………………
Primar …………………….

