
 

 

JUDETUL IALOMITA                                                                                                                     

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în oraşul Amara 

 

 

              Consiliul local al orasului Amara, judetul Ialomita, 

Avand in vedere: 

-expunerea de motive a primarului orasului Amara nr. 147 din 10.07.2009; 

-având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul contabilitate, impozite şi 

taxe al Primăriei Amara; 

-în conformitate cu  prevederile art.282 alin 1 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi 

completările ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX,  privind impozitele şi taxele locale,; 

-prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

              În temeiul art.45 alin.2 lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă introducerea taxei speciale pentru servicii publice de salubrizare pentru 

colectare, transport, depozitare şi procesare a deşeurilor menajere, începând cu data de  

1 ianuarie 2010. 

Art.2.Taxa specială de salubrizare se plăteşte de toate persoanele fizice de pe raza oraşului 

Amara, care nu au incheiate contracte în acest sens cu operatorul de salubrizare. 

Art.3. Persoanele fizice prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre, sunt obligate la plata 

acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor  

existenţi la o anumită adresă.  

Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative (asociaţiile familiale), 

datorează taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice, in 

cazul in care activitatea se desfasoara in alta locatie decat domiciliul declarat.  

Art.4. Proprietarul locuinţei (inclusiv persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei 

initiative) are obligaţia depunerii declaraţiei, potrivit modelului din Anexa 1 la prezenta 

hotarare, în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care 

locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).  

Art.5. Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza 

declaraţiei de impunere a acestora  (potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezenta hotarare). 



Declaraţiile privind taxa specială de salubrizare, se vor depune la Compartimentul 

Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Amara. 

 

Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum şi 

sancţionarea abaterilor, se va realiza de către Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din 

cadrul Primăriei oraşului Amara, conform prevederilor legale în vigoare în materie de 

impozite şi taxe locale. 

Termenul de depunere a declaraţiei privind taxa specială de salubrizare este 31.01.2010. La 

declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii 

rectificative.  

Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării 

numărului de persoane sau de la data încheierii contractului cu operatorul de salubrizare.  

În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele 

de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi informaţii 

obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu 

plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi etc.).  

Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste 

termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 

între 500 lei şi 1000 lei.  

Declaraţia privind taxa specială de salubrizare este cea prevăzută în anexa nr. 1, anexă 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în acelaşi timp înştiinţare de 

plată.  

Art.6.Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ rate egale, 

astfel:  

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;  

- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie.  

- Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de 

întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de O.G. 

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicatǎ in 2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art.7. Sumele provenite din taxa specială de salubrizare, se vor utiliza exclusiv pentru plata 

operatorului de salubrizare. 

Plata se va efectua pe baza situaţiilor lunare de lucrări, verificate şi confirmate de aparatul 

de lucru al primarului din cadrul serviciului “Contabilitate, salarizare, resurse umane”  

Art.8. Cuantumul taxei speciale de salubrizare  este de 8 lei/lună,  pentru fiecare persoană  

fizică în parte.  

Art.9. Se aprobă regulamentul de administrare a taxei speciale de salubrizare, aşa cum este 

el prezentat în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.    

Art.10.Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11.Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual până la data de 30 noiembrie a 

anului în curs pentru anul urmator prin Hotărâre a Consiliului Local sau la propunerea 

operatorului in cazul in care intervin modificari semnificative a echilibrului contractual 

(modificare cantitati tarif). 

Art.12.Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data de 1.01.2010. 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/Anexa1declaratia.pdf
http://www.satu-mare.ro/consiliu/hotarari/2008/12/Anexa2Hcl300.html


Art.13.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul oraşului 

Amara, compartimentul Impozite şi Taxe Locale şi ServiciulContabilitate, salarizare, 

resurse umane , din cadrul Primăriei oraşului Amara. 

 

 

Art.14.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomiţa în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 

secretarului oraşului Amara.  

   

   

   

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA 

                                                                                               SECRETAR, 

                 OPRIS STELA 

                                                                                       BAICOIANU IONICA 
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JUDETUL IALOMITA    

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

Anexa nr.1 laHCL77/2009 

 
 

Declaraţie 

privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________________________ 

CNP_________________________________, BI/CI seria____ nr _______, proprietar al 

clădirii situate în judeţul Ialomiţa, oraşul Amara, 

str.___________________________________, nr.__________, bl_______, 

sc._________,ap.__________declar pe proprie răspundere că la adresa mai sus menţionată 

locuiesc __________persoane (membrii familiei, chiriasi sau alte persoane) si că am* ___ 

sau nu am alte clădiri în proprietate. 

Nr. de persoane______________________________________________ 

Taxa (lei/pers.)______________________________________________ 

 Suma de plata aferentă taxei de salubrizare_______________________ 

 

 

                   Data                                                                     Semnătura 

 

 

 
*pentru fiecare clădire din proprietate se va completa câte o declaraţie 

 

 

 

 

 

Primăria oraşului Amara 

Cod fiscal 4427889 

Nr. ………… din …………… 

Viza compartimentului impozite si taxe 

 Inspector, 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

OPRIS STELA 

 

 

 



JUDETUL IALOMITA                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

Anexa nr.2 la HCL 77/2009 

 

 

 

REGULAMENT DE ADMINISTRARE 

A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

 

 

Pct. 1 – Se instituie taxa specială de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare a 

serviciului de salubrizare din oraşul Amara. Taxa specială se încasează într-un cont 

distinct, deschis în afara bugetului local iar contul de executie al acestuia se aprobă de către 

consiliul local potrivit Legii nr.273 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.25 alin.(7). 

Pct. 2 – Taxa specială de salubrizare se datorează de toate persoanele fizice care produc 

deseuri menajere si nemenajere si de cei ce beneficiază de zonele de agrement si spaţii 

verzi existente, pe raza oraşului Amara, cu exceptia persoanelor pentru care sunt incheiate 

contracte cu operatorii de salubrizare. Persoanele fizice care locuiesc pe raza oraşului 

Amara sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare stabilită prin hotărârea consiliului 

local. 

Pct.3 - Persoanele fizice, proprietari ai imobilelor clădiri, de pe raza oraşului Amara, sunt 

obligate la plata taxei in functie de numarul de persoane din fiecare familie, sau/si 

numarul locatarilor existenti la adresa imobilului cladire aflata in proprietatea sa. 

Pct.4 - Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei de impunere in vederea 

stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzand toate persoanele care locuiesc la acea adresa 

(membride familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.). 

Pct.5 - Calculul taxei de salubrizare se face pe baza declaratiei de impunere la sediul 

Compartimentului Impozite si Taxe Locale Amara, care constituie si instiintare de plata. 

Termenul limită de depunere al declaratiei privind taxa de salubrizare este data de  

31 ianuarie 2010. 

Pct.6 - Declaratia de impunere va cuprinde datele de identificare ale proprietarului, 

precum  si numarul de persoane  care locuiesc la adresa respectiva, declararea 

necorespunzatoare a  adevarului pedepsindu-se conform legii penale sub sanctiunea 

falsului in declaratii. 

Pct.7 - Declaratiile de impunere vor putea fi modificate in timpul anului prin declaratiile 

rectificative. Termenul de depunere al declaratiei rectificative este de 30 zile de la data 

modificarii numarului de persoane. 

Pct.8 - Dupa intocmirea declaratiei de impunere, organul fiscal va stabili prin decizia de 

impunere taxa speciala de salubrizare datorata pe intregul an. 

Pct.9 - In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de 



organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de acestea (date si 

informatii obtinute in urma controalelor efectuate la alti contribuabili; din dosarul fiscal al 

platitorului etc). 

Pct.10 - Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei 

rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei, in conditiile in 

care nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii. 

Pct.11 - Contribuabilul are obligatia de a anunta Compartimentul Impozite si Taxe Locale 

Amara, prin depunerea unei declaratii de impunere, daca a incheiat contractul de 

salubrizare cu operatorul de salubrizare, acesta fiind dat la scadere de la plata taxei speciale 

de salubrizare incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a incheiat contractul. 

In cazul acelora care au incheiate contracte cu operatorii de salubrizare, inainte de 

1.01.2010, taxa speciala de salubrizare va fi 0 lei. 

Taxa speciala de salubrizare se calculeaza pe numarul de luni intregi pana inclusiv 

pentru luna in care s-a incheiat contractul de salubrizare. 

Pct.12 - Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative -asociatiile familiale, 

datoreaza taxa de salubrizare in cuantumul stabilit pentru persoane fizice, 

pentru fiecare persoana care isi desfasoara activitatea curenta in acele spatii. 

Pct.13 - Taxa speciala de salubrizare este de  96 lei / an pentru fiecare persoana in parte. 

Pct.11 – Taxa speciala de salubrizare se datorează anual cu termene de plată în doua rate 

egale, astfel: 

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie (aferent primului 

semestru); 

- 30 septembrie , pentru lunile:iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 

(aferent semestrului al doilea). 

Persoanele fizice care au dobandit cladiri, dupa expirarea ultimului termen de 

plata (30 septembrie anul in curs), datoreaza taxa speciala de salubrizare incepand cu data 

de intai a lunii urmatoare dobandirii caldirii, pana la finele anului, iar termenul de plata a 

taxei datorate este de 30 de zile de la dobandirea imobilului. 

Ca exceptie de la aceasta regula sunt persoanele fizice care dobandesc imobile in 

luna decembrie a anului in curs, acestia avand ca termen de plata a taxei, ultima zi 

lucratoare din anul in curs. 

Pct.12- Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul si plata majorarilor de 

întârziere precum si aplicarea măsurilor de urmărire si executare silită prevăzute de O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata. 

Pct.13- Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa speciala de salubrizare, se va realiza 

de catre Serviciul Contabilitate, in baza contractelor incheiate cu operatoii de 

salubrizare. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

OPRIS STELA 
 

 

 


