
R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L GORJ 
C O M U N A PADEŞ 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E nr. 7 

privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale 
de salubrizare de pe raza comunei Padeş 

Consiliul local ai comunei Padeş, judeţul Gorj , 
Având în vedere; | 
- proiectul de hotărâre; j 
- referatul de aprobare; j 
- referatul compartimentului de specialitate; | 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate; j 
- H.C.L. Padeş nr. 52/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii dg 

salubrizare la nivelul comunei Padeş; j 
- prevederile art. 484 alin. (1)- (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 30 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; | 
- prevederile art. 25, art.26 şi art. 27 din Legea nr. 101 /2006, republicată, privind serviciul dfe 

salubrizare a localităţilor, cu modificări le şi completările ulterioare; j 
- prevederile art. 129 alin. (7) lit. „ n " din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cit 

modificările şi completările ulterioare; j 
în temeiul art. 139 , alin (1), art . l96,alin(l) , l i t . „ a " din Ordonanţa de urgenţă nr. 5ÎJ 

2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare , ! 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare 
de pe raza comunei Padeş, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. j 

Art.2. Primarul comunei Padeş prin compartimentul fmanciar-contabil(impozite şi taxe) va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . I 

Art.3. Secretarul comunei Padeş, va comunica prezenta hotărâre primarului comunei Padeş, 
Instituţiei Prefectului - Jude ţu l Gorj , tuturor celor interesaţi, şi o va aduce la cunoştinţă publică prih 
afişare pe site-ul şi 1a sediul instituţiei. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Cons i l ie rAi jocu Marius 

Nr. 7/23.01.2020 
Adoptată cu un număr de 12 
voturi pentru din totalul de 
12 consilieri în funcţie 

Contrasemnează, 
<_ î" ; secretar general, 

Bivolaru EugeAiu-Pompiliu 



Anexa 1 la HCL nr. 7/23.01.2020 

REGULAMENTULUI DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI ! 
SPECIALE DE SALUBRIZARE DE PE RAZA COMUNEI PADES ! 

I. REGLEMENTARI LEGALE 
Art. 1. Conform prevederilor: | 

art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile locale aprobă taxe specidle. 
Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele care 
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective; I 

art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale; 

art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract [cu 
operatorul de servicii sau prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat contract jcu 
prestatorul de serviciu. 

îl. BENEFICIARII SERVICIILOR DE SALUBRIZARE PENTRU CARE SE INSTITUIE TAXA 
SPECIALA DE SALUBRIZARE 

Art. 2. Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către utilizatorii casnici care 
locuiesc într-un imobil şi au calitatea de proprietar sau chiriaş al imobilului, proprietate a unei 
persoane fizice sau juridice. I 

Utilizatorii non-casnici, care au sediul social/punctul de lucru sau desfăşoară activitate pe 
teritoriul Comunei Pades, în clădirile ce le deţin în proprietate/chirie, au obligaţia de a încheia jcu 
operatorul autorizat, contract în vederea prestării serviciului de colectare a deşeurilor. 

Art. 3. Operatorul de serviciu public de salubrizare este cel căruia i s-a concesionat serviciul, 
respectiv SC BCA VIO SERVICE SRL. | 

(1) In vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare 
fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului, SC BCA BIO SERVICE SRLjva 
solicita relaţii de la Compartimentul Reg. Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Pades, respectiv de la Politia Locala, pentru a determina numărul de persoane dintr-o 
unitate locativa. [ 

(2) In vederea identificării persoanelor juridice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare 
fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului, SC BCA BIO SERVICE SRLÎva 
solicita relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului. 

(3 ) Dupa identificarea persoanelor fizice si juridice, beneficiari ai serviciului public Ide 
salubrizare, fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului SC BCA BIO SERV(CE 
SRL, va comunica Serviciului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe din cadrul 



aparatului de specialitate al primarului comunei Pades lista cu persoanele in vederea aplicării taxei 
speciale de salubrizare. 

Iii. PROCEDURA DE IDENTIFICARE A PLĂTITORILOR DE TAXĂ SPECIALĂ DE SALUBRIZARE 

Art. 4. 
(1) în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, beneficiarii serviciului au obligajţia 

depunerii Declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice, până la data de 30 martie 2020. 

(2) La declaraţie, proprietarul va anexa următoarele documente: 
- copie după actul de identitate al proprietarului/titularului contractului de închiriere/comodat; j 
- copie după contractul de închiriere avizat de organul fiscal teritorial, în cazul chiriaşilor/copie 
după contractul de comodat întocmit conform legii, prin care se dovedeşte calitatea de utilizatori al 
imobilului, după caz; j 
- orice document considerat relevant în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare. 

(3) în cazul beneficiarilor care nu depun declaraţia de impunere prevăzută în prezentul 
regulament, suma datorată ca taxă specială de salubrizare va fi stabilită din oficiu de către Serviciul 
impozite şi taxe locale, pe baza estimării unui număr de 3 persoane pentru fiecare imobil. în ace^st, 
caz decizia de impunere va fi transmisă beneficiarilor prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Pentru imobilele care sunt locuite temporar sau nelocuite obligaţia de a declara revine 
proprietarului, taxa lunara fiind calculata luandu-se in considerare o singura persoana. 

IV. PROCEDURA DE STABILIRE SI IMPUNERE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

Art. 5 
(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, în cazul utilizatorilor casnici, va fi: 

a 3 lei/persoană/lună, înmulţit cu numărul de persoane care domiciliază, folosesc imobilul, 

conform declaraţiilor de impunere depuse; 
H 3 lei/persoană/lună, înmulţit cu un număr de 3 persoane (din oficiu), pentru utilizatorii 

casnici care nu au depus declaraţiile de impunere menţionate la art. 4. j 
0 dacă numărul de persoane care domiciliază, folosesc imobilul conform declaraţiei de 

impunere este mai mare de 3 persoane, cuantumul taxei va fi calculat la un număr maxim 

de 3 persoane. 

Declaraţia se depune de către proprietar/chiriaş pentru fiecare unitate locativă. Ta!xa 
specială de salubrizare se stabileşte în sarcina proprietarului, în situaţia în care acesta este 
utilizatorul imobilului sau în sarcina titularului contractului de închiriere/comodat, în cazul în csjre 
utilizatorul este altă persoană decât proprietarul. 

în cazul imobilelor proprietatea statului sau a unităţii administrative-teritoariale obligaţia de 
a declara şi de a plăti taxa stabilită, revine chiriaşului imobilului - persoană fizică. 

Taxa specială se calculează pentru fiecare persoană care locuieşte într-un imobil. Titular şi 
plătitor al taxei speciale este proprietarul imobilului sau chiriaşul, în cazul imobilelor închiriate. 



Numărul persoanelor pentru care se calculează taxa specială este cel cuprins în Declaraţia Ide 
impunere depusă de proprietar/utilizator, respectiv numărul de 3 persoane stabilit din ofidiu, 
pentru utilizatorii casnici care nu au depus declaraţiile de impunere menţionate la art. 5. | 

Stabilirea taxei speciale pe fiecare contribuabil se face de către Serviciul impozite şi tăxe 
locale, prin emiterea unei decizii de impunere: 

a. pe baza Declaraţiei de impunere privind taxa specială de salubrizare pentru persoane 

fizice/juridice, depusă de proprietar la Primăria Comunei Pades - Serviciul impozite şi taxe 

locale; 

b. din oficiu, de către Serviciul impozite şi taxe locale, pentru beneficiarii care nu depiun 

declaraţia prevăzută la lit b). 

(2) Pe baza declaraţiilor depuse de proprietari/chiriaşi Serviciul impozite şi taxe locale 
operează în evidenţa pe plătitor, taxa specială de salubrizare pe numele titularului dreptului ;de 
proprietate/titularului contractului de închiriere. 

(3) Veridicitatea datelor înscrise în declaraţii se va face de către Serviciul impozite şi tăxe 
locale, în baza procedurilor de verificare de la nivelul serviciului. 

VI. MODIFICAREA Şl SISTAREA TAXEI DE SALUBRIZARE DATORATĂ 

Art. 6 

{1} în cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în decizia de impunere iniţială, 
respectiv în declaraţia de impunere depusă, cel în drept, va depune o declaraţie rectificativăjîn 
termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective, urmând ca modificarea takei 
speciale de salubrizare să se efectueze începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii 
declaraţiei rectificative. La declaraţie se vor anexa orice documente justificative, care atestă situaţia 
respectivă. 

(2) în caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de 
depunere a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului/ moştenitorilor be 
drept. | 

în cazul în care în imobil nu locuieşte nicio persoană, proprietarul va depune declaraţie, daz 
în care taxa de salubrizare se va sista începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii 
declaraţiei. 

VII. PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

Art. 7 
(1) Plata taxei de salubrizare se va face lunar, astfel: 
- în numerar, la Serviciul impozite şi taxe locale; 

prin virament bancar, prin Trezoreria Motru, beneficiar Comuna Pades, CUI 4898932, [în 

contul: R085TREZ33821330250XXXXX 

- prin mandat poştal, beneficiar Comuna Pades, CUI 4898932, în contul: 
R085TREZ33821330250XXXX 



cu cârdul bancar, prin intermediul P.O.S., la Srviciul impozite şi taxe locale. 

(3) Executarea silită a sumelor restante reprezentând taxa specială de salubrizare, se va face 
i 

de către Serviciul impozite şi taxe locale, conform reglementările legale în vigoare aplicabile 
impozitelor şi taxelor locale - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 8 
(1) Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive dintr-un ian 

calendaristic şi probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte Ide 
muncă în străinătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datoratja. 

(2) în cazuri de deces/înstrăinare a imobilului, taxa de salubrizare va fi sistată începând cu data 
de întâi a lunii următoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere însoţită ide 
documente justificative. 

Art. 10 
Sumele colectate se virează în contui UAT Pades, care va achita facturile emise ;de 

operatorul de salubritate, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente, care asigtiră 
întreţinerea şi funcţionarea acestor servicii. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 11 
(1) Serviciul impozite şi taxe locale va întocmi şi va păstra într-un dosar deschis pentru 

fiecare contribuabil toate documentele justificative care au stat la baza identificării, stabilirii, luării 

în evidenţă, modificării, sistării taxei speciale de salubrizare. Documentele sunt necesare pentru: I 

- justificarea modului de stabilire a taxei; i 

- în soluţionarea contestaţiilor; 

- în cadrul procedurii de executare silită. 

(2) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Loc'al, 

conform prevederilor legale. 

(3) Prezentul regulament se modifică în funcţie de actele normative care se adoptă ulterior 

şi care au incidenţă asupra acestuia. 

/ a t ^ I W â r , 
Antonie Serafim 



înregistrată sub nr din 
La organul fiscal local din raza adm i ni strativ-teri t ona lă unde 
se af lă situată locuinţa 

Funcţionarul Public 
S.S. 

Roi Nomina l Unic nr. 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

Subsemnatul (a) 
locuinţei situată în localitatea 
nr. ,bi. ,sc. , ap. , domicil iat(ă) în localitatea 
str. , nr. .bl. ,sc. ,ap. , născut(ă) la data de 

având calitate de proprietar/chiriaş 
, str. 

. nr. , C.N.P , având locul de posesor al C.I seria _ 
muncă la/pensionar 
declar pe proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii(locat£iri 
stabili, chiriaşi, flotanţi): 

® că unitatea locativă are în componen ţă următorii membri i (locatari stabili, chiriaşi, f lotanţi) 

O că unitatea locativă şi-a schimbat componen ţa de la un număr de membr i , la un 
număr de membr i (locatari stabili, chiriaşi, f lotanţi) , noua componenţă f i ind următoarea 

al 

Numele şi prenumele Calitatea (locatari stabili, 
chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric personal 

Se vor trece datele membri lor de familie/locatari lor, inclusiv cele ale persoanei care 
completează declaraţia de impunere (daca domici l iază la adresa menţionată) . Pentru locuinţele 
închiriate persoanelor f izice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţ ionajă . 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederi le art. 326 Cod penai referitoare jla 
falsul în declaraţii , că toate datele furnizate In această declaraţie precum şi documente le ataşate 
sunt conforme cu realitatea. 

Data Semnătura 


