
 

 

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE FIZICE 

SI JURIDICE DIN COMUNA BAIA 

   I. Reglementări generale 

Art.1 (1) Incepand cu anul 2023, utilizatorii serviciului public de salubrizare persoane fizice vor achita taxa de 

salubrizare. 

(2) Toti utilizatorii serviciului public de salubrizare persoane juridice au obligatia de a incheia contracte de 

prestari servicii cu operatorul de salubrizare local. 

(3) In conditiile in care utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice refuza sa incheie contract de 

prestari servicii cu operatorul de salubrizare, in baza prevederilor art.26, alin. 1, lit. b din OUG 133/2022, 

coroborat cu art.30 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 privind  salubrizarea localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare, se instituie taxa de salubrizare pentru persoane juridice. 

Art.2 Potrivit prevederilor art. 484 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.30 din Legea nr. 273/2003, privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor publice, create în 

interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale si aprobând regulamente de stabilire a 

modului de organizare si funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Art.3 Se instituie taxa de salubrizare cu destinaţia salubrizare, pentru urmatoarele activităţi:  
-   precolectarea, colectarea şi transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din 
deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special; 
-   sortarea deseurilor municipale; 
-   depozitarea controlată a deseurilor municipale; 
 
Art.4 (1)Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condiţiile Legii nr.51/2006, prin gestiune delegată 
operatorilor autorizaţi, de către Consiliul Local. 

(2)Cuantumul taxei de salubrizare se aprobă de Consiliul Local al comunei Baia, şi se achită de utilizatori, atât în 

cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, cât şi în  cazul prestaţiilor de care se beneficiază 

individual. 

(3)Taxa specială de salubrizare se stabileşte prin hotărârea Consiliului Local Baia. 

Art.5 (1) Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) lit. a) si lit. b) din OUG 133/2022, pentru modificarea si completarea 
OUG 92/2021, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului 
de salubrizare prin: 
-  tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare, 
-  taxe de salubrizare , în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 

(2) Potrivit prevederilor art.28^14 din OUG 133/2022 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să 

instituie taxe speciale şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei 

efectuate la utilizatorii fără contract. 

(3) Taxa de salubrizare se plateste de catre toti utilizatorii serviciului public de salubrizare persoane fizice din 

comuna Baia. 

(4) Taxa de salubrizare se plăteste de către toţi utilizatorii serviciului public de salubrizare persoane juridice care 

desfășoară activităţi pe raza comunei Baia si nu au incheiat contract de prestări servicii cu operatorul de 
salubritate  local. 



 
Art.6 Operatorul local de salubrizare are obligaţia să ţină la zi evidenţa tuturor utilizatorilor persoane juridice cu 
si fără contracte de salubrizare si comunică lunar, Compartimentului financiar contabil, patrimoniu, impozite si 
taxe locale, situaţia respectivă. 
 
Art.7. (1) Conform prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 cu modificările si completările ulterioare, 
au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi, ai serviciilor de utilităţi publice: 
a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari; 
b) operatorii economici; 
c) instituţiile publice. 

     (2) Conform prevederilor art. 24 alin( 6) din Legea nr. 101 /2006 cu modificările si completările ulterioare, 

membrii comunităţilor  locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai 
serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii: 
a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu tarifele/taxele aprobate; 
c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al u tilajelor de intervenţie 
pentru stingerea incendiilor; 
d) să asigure colectarea separată a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a 
activităţilor lucrative pe care le desfăşoară, în recipientele distinct inscripţionate, individuale sau amplasate în 
punctele de colectare şi, după caz, la centrele de colectare prin aport voluntar a deşeurilor ; 
e) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 5 1 /2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare. 

     (3) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi: 

a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul public de salubrizare , în condiţiile contractului de  prestare; 
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, despăgubiri sau  compensaţii pentru 
daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale  asumate ori prin prestarea 
unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prevăzuţi de 
reglementările legale în vigoare; 
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienţe constatate în sfera  serviciului 
de salubrizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi  creşterea calităţii 
serviciilor; 
d) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 
e) să se asocieze în organizaţii neguvemamentale pentru apărarea, promovarea şi susţinerea intereselor 
proprii; 
f) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare; 
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activităţile din  sectorul serviciului de 
salubrizare; 
h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor  administraţiei 
publice centrale sau locale, ori instanţelor judecătoreşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui 
prejudiciu direct ori indirect. 
 
     II. PERSOANE FIZICE  

Art.8 (1) Pentru utilizatorii persoane fizice care locuiesc pe raza comunei Baia taxa de salubrizare este in 

valoare de 75 lei/persoana /an. 

 (2 In cazul persoanelor fizice care detin mai multe imobile pe raza comunei Baia, taxa de salubrizare se va 

achita in cuantum de 50 lei/an pentru fiecare imobil-locuinta,  în part , alta decât  locuinta de domiciliu . 

      III. PROCEDURA DE ÎNCASARE SI STABILIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE 

 Art.9 (1) In vederea calcularii taxei de salubrizare, persoanele fizice au obligatia depunerii: 
 a)  Declaratiei privind taxa de salubrizare pentru persoane fizice - model Anexa 2 la Hotarare , pana la data 
 de 31 ianuarie a anului in curs, in situatia in care nu a fost depusa nicio declaratie pana la aceasta data.  



 b)  Declaratiei rectificative privind taxa de salubrizare pentru persoane fizice - model Anexa 2 la Hotarare, cu 
mentiunea olografa ,,rectificativa, in cazul in care au aparut modificari in componenta familiala, fata de precedenta 
declaratie, in termen de maxim 30 zile de la producerea acestor modificari. 
 c) Pentru imobile proprietatea persoanelor fizice care sunt date in chirie, comodat sau in alta forma, altor persoane 
fizice/juridice, obligatia depunerii declaratiei de salubrizare revine proprietarului. 
 d) Declaratiile de salubrizare pentru locuintele individuale, depuse la registratura Primariei comunei Baia vor fi 
verificate obligatoriu cu privire la numarul de persoane declarate, la Compartimentul fond funciar, registru agricol 
care va anexa lista cu membrii gospodariei respective.  
e) In cazul in care exista neconcordante in sensul in care, numarul de persoane din declaratie este mai mic decat 
cel inregistrat in baza de date a comunei Baia, pentru adresa respectiva, impunerea se va face conform numarului 
de persoane din baza de date a  comunei . Rezolvarea neconcordantelor respective se va face prin depunerea 
documentelor justificative prevăzute la Art.9, alin. (4). 
  
(2) Organul fiscal local poate dispune verificari ulterioare, in vederea stabilirii realitatii, in conditiile in care 
contribuabilii persoane fizice nu depun declaratii in vederea stabilirii taxei de salubrizare. 
 
 (3) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere. 
 
 (4) In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaza cu documente  justificative ( calitatea de student, contract 
de munca, adeverinta de salariat, atat pe teritoriul tarii cat si pe teritoriul altei tari, ) din care sa rezulte ca nu 
locuiesc la adresa de domiciliu si perioada lipsei de la adresa de domiciliu nu se datoreaza taxa de salubrizare 
pentru perioada de valabilitate a documentelor prezentate si este valabila pana la data de 31 decembrie a anului 
respectiv,  sau alte cazuri (proprietari decedati si nu s-a dezbatut succesiune, etc). 
  
(5) Daca in urma prezentarii documentelor justificative rezulta ca imobilul/locuinta ramane nelocuit/nefunctional, 
proprietarii vor datora taxa de salubrizare pentru imobilul respectiv in cuantum de 50 lei/an.   
 
(6) Recalcularea taxei de salubrizare se va opera in conditiile Codului de procedura fiscala.  
 
(7) Taxa de salubrizare se datoreaza anual si se achita pana la data de 31 dececembrie. 
 
(8) Taxa de salubrizare are regimul unei creante fiscale si este purtatoare de accesorii conform prevederilor 
codului fiscal, pentru intarzierele la plata. 
 
(9) Taxa de salubrizare se achita la casieria  Primariei comunei  Baia.  
     

  IV. PERSOANE JURIDICE 
Art.10.(1) Taxa utilizatori non casnici este de 604 lei/tonă/lună, conform structurii si 

cuantumului taxei determinate in functie de tipul de recipiente si frecventa de colectare. 

 

Tip recipient     Frecventa    

     lunara 

Taxa salubrizare 

pe recipient 

Taxa salubrizare 

 pe an 

Pubela  120 l   3 25 900 

Pubela  240 l   3 50 1800 

            

    (2) Utilizatorii persoane juridice vor încheia contract pentru prestarea activităţilor  serviciului de salubrizare cu 

operatorul serviciului de pe raza comunei Baia  și achită contravaloarea serviciului de salubrizare pe bază de 

tarif, tinând cont de cantitatea de deseuri colectate şi provenite din activitatea comercială specifică fiecărui agent 

economic, sau in conditii de tarifare pausal, in cazul in care utilizatorii nu au un loc bine definit, delimitat si 

ingradit pentru depunerea si colectarea deseurilor. 

 

(3) Pentru orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, au obligaţia să încheie acte 

adiţionale, în termen de 30 de zile. 



(4) Din categoria utilizatori persoane juridice fac parte persoanele prevăzute la art.7 alin. 1 lit b) si c) din 
prezentul regulament, care au obligativitatea încheierii contractului de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare local. 
 

Art.11 (1) Taxa utilizatori PFA /II/  este de 300 lei/an; 
(2) Cei  care au sediul social la adresa de domiciliu si  care fac dovada că nu au nici un angajat şi nici punct de 
lucru pe raza  comunei Baia  şi achită taxa de salubrizare ca utilizator - persoană fizică, nu au obligaţia de a 
achita taxa de salubrizare, ca persoană  juridică. 
 
(3) Documentele justificative, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) sunt: declaraţia pe propria răspundere, că nu 
are angajaţi in nici punct de lucru pe raza comunei Baia sau certificat constatator emis de Registrul Comertului. 
 

Art.12 (1 )Utilizatorii persoane juridice care detin autorizaţie de funcţionare, dar care nu desfășoară nici o 
activitate economică, au activitatea suspendată iar ulterior nu şi-au reluat activitatea, nu datorează taxa de 
salubrizare pentru perioada suspendării activităţii, respectiv perioada pentru care fac dovada că nu desfăşoară 
activitate economică, în baza declaraţiei pe proprie raspundere, la care anexează certificatul constatator emis de 
către Oficiul Registrului Comerţului, sau a situaţiilor financiare anuale din care să rezulte că nu desfăşoară 
activitate. 
 
(2) Utilizatorii persoane juridice, af[aţi în procedură de insolvenţă, pentru care s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a falimentului si dizolvare, conform unei hotărâri pronunţate în dosarul cauzei, începând cu data 
pronunţării sentinţei sau a Rezoluţiei ONRC, nu au obligativitatea achitării taxe de salubrizare. 
 
Art.13 Taxa de salubrizare va fi scăzută din evidenţa organului fiscal în cazul utilizatorilor persoane juridice 
radiaţi din Registrul Comerţului sau din registrele în care au fost înregistraţi. 
 
Art. 14 (1 )Utilizatorilor serviciului de salubrizare persoane juridice, care refuză să încheie contract de salubrizare 
cu operatorul de salubritate, li se instituie taxa de salubrizare. 
 
(2) Operatorul de salubrizare local va depune toate diligenţele necesare pentru încheierea contractului de prestări 
servicii de salubrizare cu toţi utilizatorii serviciului public de salubritate. In acest sens va identifica si va notifica in 
scris prin posta cu confirmare de primire sau prin e-mail, toţi utilizatorii persoane juridice, să încheie contractul de 
prestări servicii. 
 
(3) Notificarea va cuprinde temeiul legal privind obligativitatea încheierii contractului de prestări servicii, termenul 
în care trebuie încheiat acest contract, precum şi sancţiunea aplicată pentru neincheierea contractului, asa cum 
prevede art. 30 alin. (5 )din Legea nr.101/2006 cu modificările si completările ulterioare. Notificarea se va transmite 
cu confirmare de primire, sau sub semnătura  utilizatorului - persoană juridică. 
 
(4) In conditiile in care operatorul nu a incheiat contractul de salubrizare urmare demersurilor efectuate, va inainta 
o solicitare/adeverinta insotita de documentele prin care justifica demersurile efectuate catre Primarul comunei 
Baia, in vederea aprobarii impunerii la Compartimentul financiar contabil, taxe si impozite locale,  pentru perioada 
mentionata in adresa , care  va stabili taxa de salubrizare  potrivit prezentului regulament 
 
(5) Pentru utilizatorii care nu au incheiat contracte de prestari servicii salubrizare, existenti in evidenta organului 
fiscal, decizia de impunere va fi emisa pentru anul in curs, pe baza datelor din anul anterior. 
 
(6) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere. 

 

Art.15. Scutiri la taxa specială de salubrizare: 
-  Persoanele fizice si juridice care au incheiat contract cu un operator de salubritate, scolile, gradinitele, 

politie, cabinetele medicale, sediile ONG-urilor, lacasurile de cult,  
-  veteranii de razboi, vaduvele necasatorite ale veteranilor de razboi,refugiatii, stramutatii si fostii detinuti,  
- persoanele prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 



-  persoanele fizice care au statutul de voluntar în cadrul Serviciului Public pentru Situaţii de Urgenţă  
-  personalul din cadrul serviciului de colectare si transport deseuri menajere. 
- gospodariile din satul Bogata, care se afla amplasate in zone cu drum impracticabil, unde autoutilitara nu 

poate ajunge, astfel: 
- 8 gospodării aflate pe strada Pârâu Bogata în zona de la pod peste pîrâu la Ocolul Silvic Privat, în amonte, 

zonă în care drumul de acces este privat (proprtietar Opran Vlad) și nu poate fi amenajat, nefiind de 
accord proprietarul drumului. Aceste gospodării sunt : Mandache Petru, Mandache Toader, most. 
Mandache Vasile, Voicu Ion, Macovei Mihai, Loluță Geani, Șchiopu Costel, loluță Gheorghe ; 

- 4 gospodării  aflate pe strada Pârâu Bogata în zona Șerban Vasile – Șerban Vasile, Ifrim Angelica, Șerban 
Ionela, Axinia Mirabela; 

- 1 gospodărie  aflată pe strada Pârâu Bogata  în zona Pocolescu – Ciobănel Viorel; 
- 1 gospodărie  aflată pe strada Pârâu Bogata  în zona Budăi Neculai - Bradu Vladimir; 
- 4 gospodării aflate pe strada Cerbului – Aioanei Ștefan, Pîrlea Vila, Pîrlea Artimiza, moș. Florean Aurel; 
- 5 gospodării aflate pe strada Cucului – Pânzariu Ovidiu, Moșt. Pânzariu Aurica, Moșt. Maxim Mihail, 

Maxim Lucreția, Radu Florica. 
- 2 agenți economici pe strada înv. Ghe. Onișoru, la hotar cu comuna Fântâna Mare – SC Băftosu SRL, SC 

Angus SRL și  locuința most. Ștefăroi Dumitru. 
- pe o perioadă de 4 luni (ianuarie, februarie, martie și decembrie) a cetățenilor din satul Bogata care 

locuiesc pe strada Pârâu Bogata,  în afara celor nominalizați mai sus, motivat de faptul că pe timp de iarnă 
drumul este impracticabil din cauza sloilor și pragurilor de gheață care se formează pe firul de apă Pârâu 
Bogata. 

- persoanele juridice care nu desfasoara activitati economice sau au suspendata activitatea fie la Registrul 
Comertului, fie la ANAF, in baza declaratiei pe proprie raspundere. 

Scutirile se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana depune documentele justificative, cu 
exceptia celor care au fost deja in evidentele fiscale cu scutire, acestia vor beneficia în continuare de scutire la 
plata taxei de salubrizare. 

 

Art.16. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în domeniu i va fi adaptat la modificările 
legislative intervenite după adoptarea acestuia, de către Consiliul Local Baia . 
 
 
Primar,                                          Compartiment financiar contabil ,-  cons sup.  Apostol Alina 
Maria Tomescu                                   Compartiment juridic,                  - cons juridic Iftimie Ana -Maria 

                                                           Compartiment  protectia mediului si situatii de urgenta – Bacal Silviu Eugen                                                  


