
 

 

ROMÂNIA 

Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

       

HOTĂRÂREA NR.15 

DIN 31.07.2018 

 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care 

beneficiază utilizatorii fara contract din comuna Mașloc si aprobarea 

,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare" 

 

Consiliul Local al comunei Mașloc , 

 

-analizand expunerea de motive a primarului privind instituirea taxei speciale de salubrizare 

in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract din comuna Mașloc si 

aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare" ; 

-analizand referatul de specialitate intocmit de compartimentul contabilitate - impozite si taxe 

locale ; 

-având in vedere avizele Comisiilor de specialitate ; 

-vîzînd adresa nr.1572/21.06.2018 a ADID Timiș prin care se solicită adoptarea unei hotărâri 

privind taxa specială de salubrizare, făcându-se referire și la adresa ANRSC 

nr.602258/26.03.2018, 

- in baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. ,,k", art. 7 alin. (1), art. 26 alin. (2) litera „c”, respectiv 

alin. (4) si (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006. cu modificările 

si completările ulterioare; 

-in conformitate cu prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările si modificările 

ulterioare; 

- in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. ,,c" si alin. (6) lit. „a", pct. 14 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

Hotărăşte: 

 

Art.1.Incepând cu data de 01 august 2018, se instituie pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Mașloc, taxa specială de salubrizare aplicată in cazul prestaţiilor de care beneficiază 

producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de salubrizare, 

încheiate cu operatorul acestor servicii publice. 

Art.2.Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fără contract este de 

3 lei/persoana/luna,  

Art.3.Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu compartimentul contabilitate - 

impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mașloc , 

vor tine la zi evidenta tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii in vederea 

decontării prestaţiei direct din contul deschis in acest scop in baza art. 30 alin. (7) din Lgea nr. 

273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.4.Se aprobă ,,Regulamentul privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare", 

anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.5.Se aproba modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de 

salubrizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: 



  -Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, 

  -A.D.I.D.Timiş 

  -Compartimentului Contabilitate-impozite și taxe din Primăria com. Mașloc, 

  -Cetăţenilor, prin afişare la sediul consiliului local și pe 

www.comunamasloc.ro 

 

 

 

 
 Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                        Secretar, 

            Danielescu Aura-Codruța                                 Szigeti Cornel-Daniel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 15din 31.07.2018 

 

Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare 

 

I. Reglementari generale : 

 

Art.1.Potrivit prevederilor art. 282 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificările 

si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.30 din Legea nr. 273/2003, privind 

finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale aproba 

taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice, create in interesul persoanelor fizice si 

juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anuale si aprobând regulament de stabilire a 

modului de organizare si funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se 

propun taxele respective. 

Art.2.Având în vedere că SC RETIM SA. in calitate de operator al serviciilor publice de 

salubritate in comuna Mașloc, asigura colectarea, transportul si depozitarea, in vederea 

eliminării, a deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice si 

juridice. 

Art.3.Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor 

nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare (inclusiv Legea nr. 99/2014) , pentru 

asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubrizare prin: 

a. tarife, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare ; 

b. taxe speciale, in cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, fără contract. 

Astfel , persoanele care nu sunt in relaţii contractuale cu operatorul de salubritate si produc la 

rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiază in mod 

fraudulos de aceleaşi servicii de care beneficiază si acele persoane care au încheiat contracte 

pentru aceste servicii, in sensul ca acele reziduuri care emana de la aceste persoane sunt 

colectate si transportate in vederea eliminării la rampa de deşeuri cu care are încheiat contract 

operatorul. 

In consecinţa se impune instituirea unei taxe speciale de salubrizare conform metodologiei de 

mai jos. 

 

II. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala 

de salubrizare, condiţii de impunere 

 

Art.4.Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala de 

salubrizare sunt: 

a. persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor 

publice de salubritate in comuna Mașloc ; 

b. persoane fizice si juridice ale căror contract a fost denunţat in mod unilateral de către 

operatorul de servicii publice de salubrizare pentru neachitarea contravalorii serviciilor 

prestate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. 

Art.5.In vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari ai serviciului public de salubrizare 

fara încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului, S.C. Retim SA., va 

trimite situația beneficiarilor serviciului de salubrizare care au contract de prestări servicii. Pe 

baza acestei situații compartimentul agricol și impozite și taxe vor identifica beneficiarii 

serviciului de salubrizare fără contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului. 

Art.6.Dupa identificarea persoanelor fizice beneficiarii publici ai serviciului public de 

salubrizare, fara încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul serviciului S.C. 

Retim SA., se va proceda la somarea acestora in vederea încheierii contractului de prestări 

servicii. 

In cazul in care persoanele fizice nu se prezintă in termen de maxim 30 de zile de la data 

somării , in vederea semnării contractului, ori refuza semnarea acestuia, operatorul de serviciu 

va comunica Compartimentului Taxe si Impozite Mașloc lista cu persoanele cu care nu au 

perfectat contracte nici in urma somării, in vederea aplicării taxei speciale de salubrizare. 

Art.7.Compartimentul contabilitate , colectare impozite si taxe locale , aplica taxa speciala de 

salubrizare pe baza de declaraţii de impunere, ori din oficiu, in condiţiile stabilite prin 



legislaţia in vigoare aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale, in caz de 

neprezentare in vederea declarării, nici in urma somaţiei comunicate in acest sens, ori refuz al 

declarării bazei de impunere. 

Art.8. In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorata de 

persoane fizice, se vor lua in calcul numărul de persoane înscris în registrul agricol de la 

respectiva adresa . 

Art.9.In cazul persoanelor fizice ale căror contract de prestări servicii s-a denunţat in mod 

unilateral de către operatorul de servicii de salubritate pentru neachitarea contravalorii 

serviciilor prestate in termen de 30 zile calendaristice de la data expirării termenului de plata, 

prestatorul serviciului de salubritate va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului, 

urmând ca taxa speciala de salubrizare sa se datoreze începând cu data de intai a lunii 

următoare datei la care s-a denunţat contractul de prestări servicii. 

 

III.Termenele de plata ale taxei speciale de salubrizare si modalităţile de plata : 

 

Art.10.Taxa speciala de salubrizare se plăteşte fie lunar, fie  anual, in doua rate egale, pana la 

datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv si se încasează la casieria Primăriei Comunei 

Mașloc, ori prin virament bancar. 

 

IV.Dispozitii finale: 

 

Art.11.Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere si funcţionare al serviciului public de salubritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 15 din 31.07.2018 

 

Nr.............din...................................... 

 

Declaraţie de Impunere 

In vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare in conformitate cu 

H.C.L. Mașloc nr. 15/ 31.07.2018  

 

Subsemnatul(a)_____________________ având calitate de proprietar/chiriaş al locuinţei 

situata in comuna Mașloc, sat ____________________ str. __________________ nr. ______ 

bl ,sc , ap , domiciliat(a) in localitatea str.___________________ , nr. ______ , bl , ap 

născut(a) la data de posesor al B.I./C.I. seria _____ ,nr. _________ , C.N.P , având locul de 

munca la__________________; (pensionar) declar pe proprie răspundere ca unitatealocativa 

are in componenta următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele si prenumele                     Data naşterii                           Cod numeric personal 

.......................................................................................................................................................

.... 

.......................................................................................................................................................

.... 

.......................................................................................................................................................

.... 

.......................................................................................................................................................

..... 

(Se vor trece datele membrilor de familie/locatarilor, in afara de cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere) 

Din care in categoriile de scutire se încadrează : 

-veteran de război - legitimație 

-persoana beneficiara Decret-Lege 118/1990 

-alte persoane –proprietari ai imobilelor, dar care efectiv nu locuiesc în uat Mașloc, declarație 

notarială 

Data.                                                                                                                       Semnătura 

 

 
 


