JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în
comuna Platonesti
Consiliul Local Platonesti
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului,
- Raportul Serviciului impozite şi taxe,
- Titlul IX, art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Titlul IX, pct. 195-196 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Art.26 din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 6 şi art. 90 din Ordonanta de urgentă nr. 195/2005 privind protectia mediului;
- Prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.36, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. c) şi lit. e), alin.(6), lit. a), punctul 9 şi 14 , art.45, alin.(2), lit. c), art.47 şi art.49 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. (1)Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice la 3,5 lei persoană/lună.
(2)Prin exceptie, în cazul familiilor formate din mai mult de 4(patru) persoane sau dacă la aceeaşi adresă locuiesc un număr mai mare de
4(patru) persoane, taxa de salubrizare este de 15 lei/lună.
(3)Cuantumul taxei de salubrizare în cazul persoanelor juridice este de 50 lei/mc/lună de deşeuri colectate.
Art.3 (1)Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice se face pe baza declaratiei de impunere a acestora,
conform anexei nr.2 şi anexei nr.3 la prezenta hotărâre.
(2)In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice sau juridice,
obligatia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu şi se vor emite decizii de impunere, conform anexei nr.4 şi respectiv
anexei nr.5 , care se vor transmite contribuabililor.
Art.4 Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.03.2014.
Art.6 Primarul comunei Platonesti ,prin aparatul de specialitate al primarului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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Judetul Ialomita
Primaria comunei Platonesti
Anexa nr.1 la HCL nr. 8/30.01.2014
Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
I. Reglementări generale
Art.1 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare şi Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru functonarea unor
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
In baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitătilor, pentru
asigurarea finantării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife(în
cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe speciale.
Art. 2 Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se încasează într-un cont
distinct, deschis în afara bugetului local, iar contul de executie al acesteia se aprobă de Consiliul local.
Sumele obtinute se virează în contul operatorului de salubrizare pentru efectuarea serviciilor de
salubrizare
II. Modalităti de stabilire a taxei speciale de salubrizare (conditii şi termene de depunere a taxei
speciale de salubrizare)
Art.3 Pe teritoriul administrativ al comunei Platonesti , pentru asigurarea serviciului de salubrizare, se instituie taxa
specială de salubrizare.
Art.4 Taxa specială de salubrizare se plăteşte de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinta în comuna Platonesti şi care nu au încheiat contracte de salubrizare
cu operatorul de salubrizare;
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară activităti economice în
Comuna Platonesti şi care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare.
Art.5 (1)Persoanele fizice mentionate la art. 4 din prezentul regulament sunt obligate la plata taxei de
salubrizare în functie de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită
adresă.
(2)In vederea calculării taxei de salubrizare, proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei
pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. In declaratie se vor mentiona toate
persoanele care locuiesc la acea adresă(membrii familiei, rude, chiriaşi, etc.).
Art.6 (1)Persoanele juridice mentionate la art. 4 din prezentul regulament sunt obligate la plata taxei, conform
declaratiilor depuse.
Art.7 (1)Declaratiile privind taxa de salubrizare se depun în luna ianuarie a anului pentru care se calculează taxa.
(2)Prin exceptie, pentru anul 2014, declaratiile privind taxa de salubrizare se depun până la data de
01.03.2014 iar impunerea se va face proportional cu perioada rămasă din anul 2014. Urmare depunerii declaratiei, în
termen de 30 de zile, persoanele fizice şi juridice vor primi copia declaratiei depuse, în care se va specifica valoarea
taxei de salubrizare datorate, care constituie înştiitare de plată.
(3)Declaratiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului prin depunerea unei declaratii rectificative
privind taxa specială de salubrizare, conform modelelor prezentate în anexa nr.2 şi anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
(4)Declaratiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data aparitiei oricărei modificări a
elementelor declaratiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze începând
cu luna următoare depunerii declaratiei.
(5)Declaratiile de impunere şi declaraiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se depun la
registratura primăriei.
(6)In cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare, se va depune de către
persoana fizică sau persoana juridică o declaratie rectificativă la care se va ataşa contractul de salubrizare, urmând ca din
luna următoare aceasta să nu mai datoreze taxa specială de salubrizare.
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Art.8 (1) In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice, obligatia de plată
privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza informatiilor din dosarul fiscal, din Registrul
agricol, etc.
(2) In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de către persoanele juridice, obligatia de plată privind
taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, în urma controlului efectuat de operatorul de salubrizare la
sediul/punctul de lucru sau locatia în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
(3)Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice şi juridice se vor emite
decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.4 şi respectiv anexei nr.5 şi se vor
transmite contribuabililor.
(4)Pentru identificarea cazurilor în care se va stabili taxa specială de salubrizare din oficiu, la cerere,
operatorul de salubrizare va pune la dispozitia functionarilor Serviciului Impozite şi taxe din cadrul primăriei, lista cu
contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate cu persoanele fizice şi juridice.
III.Termene şi modalităti de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.9.(1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte lunar.
(2)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de zile de
la data depunerii cererii.
(3)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare silită,
conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria serviciului impozite şi taxe din cadrul primăriei.
IV. Facilităti privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.11(1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
(2)Facilitătile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor
justificative.
(4)Prin exceptie de la prevederile alin.(3), persoanele fizice din categoriile mentionate la alin.(1), care sunt în
evidenta serviciului impozite şi taxe cu scutire la plata impozitelor şi taxelor locale(aceste persoane au depus
documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire
la plata taxei de salubrizare.
Art.12. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare şi a sumelor aferente contractelor de salubrizare : Primăria comunei
Platonesti, serviciile subordonate Consiliului Local, institutiile finantate de la bugetul local, asociatiile şi fundatiile
nonprofit fără scop lucrativ şi cultele religioase recunoscute oficial în România .
V. Sanctiuni
Art.13 (1)Depunerea declaratiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative
constituie contraventie şi se sanctionează cu amendă de la 25 – 2500 lei.
(2)Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul
compartimentelor de specialitate ale primăriei.
VI. Dispozitii finale
Art.15.Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului stabilit de acesta, care va fi
comunicat cetătenilor comunei.
Art.16.Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul
următor.
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Judetul Ialomita
Primaria comunei Platonesti
Nr………… din ……

Anexa nr. 2
Declaratie
privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice
Subsemnatul(a)_______________________________________________________
CNP_________________________________, BI/CI seria____ nr _______, proprietar al
clădirii situate în judetul Ialomita, comuna Platonesti, str___________________________________, nr.__________,
bl_______, sc._________, ap.__________declar pe proprie răspundere că la adresa mai sus mentionată locuiesc
_________ persoane(membri familiei, chiriaşi sau alte persoane) şi că am* ___ sau nu am alte clădiri în proprietate.

Nr. de persoane

Taxa(lei/pers.)

Suma de plata
aferentă taxei de
salubrizare

Data

Semnătura

Judetul Ialomita
Primaria comunei Platonesti
Nr………… din ……
Anexa nr.3
Declaratie
privind taxa specială de salubrizare datorată de persoanele juridice
Date de identificare a firmei:
C.U.I. ____________________________________
Denumire ___________________________________________
Sediu
Judet______________________
Localitate_____________________
Str. ________________________, nr________, bl_______, ap_________
Cod poştal______________________
având punct de lucru în judetul Ialomita, comuna Platonesti,
Cont bancar _______________________________________,
banca ____________________________________________
Nr.
4

crt.
Adresa punctului de lucru sau locatiei în care se desfăşoară activităti economice

Adresa punctului de lucru sau locatiei in care
Nr.crt se desfasoara activitati economice

Cantitatea de
deşeuri

Director

Taxa(lei/mc)

Suma de
plata

Contabil sef

Data

Judetul Ialomita
Primaria comunei Platonesti
Nr………… din ……
ANEXA 4
Decizie de impunere
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
D-lui/D-nei_______________________________________________________
Identificat(ă) prin CNP_________________________________, BI/CI seria____ nr _______,
proprietar al clădirii situate în judetul Ialomita, comuna Platonesti, str___________________________________,
nr.__________, bl_______, sc._________,
ap.________
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr._/2014 privind aprobarea
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea
cuantumului acesteia în comuna Platonesti, Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligatii de plată privind taxa de salubrizare:
Prezentul titlu de creantă devine titlu executoriu în conditiile legii.
Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie, în termen de 30 de zile , la
Primăria comunei Platonesti.
Nr. de
persoane

Taxa de
salubrizare(lei/pers

Suma de plată
aferentă taxei de
salubrizare

Termene de plată
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Inspector ITL
Intocmit astazi___________________
Judetul Ialomita
Primaria comunei Platonesti
Nr………… din ……………
Anexa nr.5
Decizie de impunere
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice
D-lui/D-nei_______________________________________________________
identificat(ă) prin CNP_________________________________ , BI/CI seria____ nr _______,
reprezentant al ____________________________________ cu sediul în judetul
______________________ localitate____________________________________________
str. _______________________________________, nr________, bl_______, ap_________
cod poştal______________________
având punct de lucru în judetul Ialomita, comuna Platonesti, cont bancar
_____________________________________,banca _______________________________
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.___/2012 privind aprobarea
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea
cuantumului acesteia în comuna Platonesti şi a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele obligatii de plată privind taxa de salubrizare:
Adresa punctului
de lucru sau
locatiei în care se
desfăşoară
activităti
economice

Cantitatea de
deşeuri
/luna(mc)

Taxa de
salubrizare
(lei/mc

Suma de
plată
aferentă
taxei de
salubrizare

Termene de
plată

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se percep majorări de întârziere de 0,1%/zi.
Prezentul titlu de creantă devine titlu executoriu în conditiile legii.
Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie, în termen de 30 de zile , la Primăria Platonesti
Inspector ITL
Intocmit astazi____________________
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