Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr.____ dein _______
Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale de
salubrizare
Capitolul I. Definiţii
Art. 1. În cuprinsul prezentului Regulament, următorii termeni au următoarele înţelesuri:
Beneficiar - persoană fizică, persoană fizica autorizată sau asimilată acesteia sau persoana
juridică ce locuieşte, respectiv îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei Șintereag şi
care, indiferent de motiv, nu este parte într-un contract de prestare a serviciului de
salubrizare în vigoare încheiat cu operatorul serviciului de colectare şi transport al
deşeurilor;
Contract – contractul de prestare a serviciului de salubrizare încheiat între persoana fizică,
persoana fizică autorizată sau asimilată acesteia sau persoana juridică, pe de o parte, şi
operatorul autorizat în vederea prestării serviciului de colectare şi transport al deşeurilor
menajere, pe de altă parte;
Operator - Asocierea „Vitalia Servicii pentru Mediu SA, Brantner Servicii Ecologice SA,
Floricon Salub SRL”, care prestează serviciul de colectare şi transport al deşeurilor
menajere pe teritoriul județului Bistrița Năsăud în baza Contractului de concesiune nr.
187/17.02.2014 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare,
respectiv activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale şi
managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din Judeţul BistriţaNăsăud;
Organ de specialitate – Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Șintereag competentă cu ducerea la îndeplinire a prezentului Regulament;
Taxa - Taxa specială de salubrizare stabilită conform prevederilor Hotărârii Consiliului
local al comunei Șintereag nr. 66 din 05.11.2015.
Capitolul II. Reglementări legale
Art. 2. Operatorii serviciilor publice de salubrizare asigură colectarea, transportul şi
depozitarea, în vederea eliminării, a deşeurilor municipale nepericuloase de la toţi
utilizatorii acestor servicii, persoane fizice şi juridice.
Art. 3. Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006, republicată, pentru asigurarea finanţării serviciului de
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:
a)

tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de Contract sau
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b)

taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără Contract.

Art. 4. Taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se
stabilește astfel încât:
a) Să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b) Să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și
exploatare a serviciului de salubrizare;
c) Să încurajeze investițiile de capital;
d) Să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.
Capitolul III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie
Taxa
Art. 5. (1) Veniturile încasate din Taxă vor fi evidenţiate distinct în contabilitate şi vor
putea fi folosite numai pentru plata serviciilor de salubrizare prestate de către Operator la
utilizatorii care nu au încheiat Contracte cu Operatorul.
(2) Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie Taxa sunt
persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora şi persoane juridice care
nu au încheiat Contracte cu Operatorul.
Capitolul IV. Procedura de calcul şi de impunere a Taxei
Art. 6. (1) Cuantumul Taxei, în cazul Beneficiarilor persoane fizice fără Contract de
salubrizare, este de 6,82 lei/persoană/lună inclusiv TVA în mediul urban şi de 2,95
lei/persoană/lună, inclusiv TVA, în mediul rural.
(2) Cuantumul Taxei în cazul persoanelor juridice fără Contract de salubrizare este de
89,76 lei/mc la care se adaugă TVA. Suma totală de plată/lună pentru persoanele juridice
se calculează înmulţind cuantumul Taxei (în lei/mc) cu cantitatea (în mc) de deşeuri
ridicate şi transportate de Operator/lună. Impunerea Taxei se face pentru Beneficiarul
persoană juridică care funcţionează în spaţiu.
(3) Cuantumul Taxei se stabileşte, se ajustează sau se modifică prin hotărâre a Consiliului
Local al Comunei Șintereag, în concordanţă cu tarifele aprobate prin hotărâre a AGA a
ADI Bistrița-Năsăud, conform fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite
de către Operator în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,
elaborate de către A.N.R.S.C., şi cu prevederile contractului de delegare a serviciului.
Art. 7. (1) Cantitatea de deşeuri iniţială folosita la calcul produsă de Beneficiarul persoană
juridică care funcţionează în spaţiu se stabileşte prin declaraţia pe proprie răspundere a
acestuia. În cazul în care Beneficiarul care funcţionează în spaţiu refuză sau nu face
declaraţia în termenul solicitat, în calculul iniţial se stabileşte o cantitate de 1 mc de
deşeuri/lună în mediul rural şi de 4 mc/lună în mediul urban, pe care se va stabili Taxa din
oficiu conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Persoanele fizice sunt obligate la plata Taxei în funcţie de numărul de persoane din
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fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la o anumită adresă. Cuantumul
Taxei/gospodărie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
[●]Taxa pentru
gospodăriile cu mai mult de trei membrii, pentru zona urbană, nu poate depășii valoarea de
329,76 lei/gospodărie/an (fără TVA), indiferent de numărul membrilor din gospodărie, [●]
Taxa pentru gospodăriile cu mai mult de trei membrii, pentru zona rurală, nu poate depășii
valoarea de 98,28 lei/gospodărie/an (fără TVA), indiferent de numărul membrilor din
gospodărie conform Fișei de date a achiziției.

Capitolul V. Termene si modalităţi de plată a Taxei
Art. 8. (1) Taxa se stabileşte anual, cu termen de plată în [două rate egale, respectiv 31
martie și 30 septembrie].
(2) Taxa se încasează prin casieria compartimentului impozite si taxe din cadrul Primăriei.
Capitolul VI. Procedura de identificare şi stabilire a Beneficiarilor Taxei
Art. 9. (1) Pentru realizarea bazei de date a Beneficiarilor care fac obiectul Taxei si
actualizarea acesteia lunar, Operatorul va comunica lunar, în scris, Organului de
specialitate din Primărie lista cu Contractele în vigoare. Comunicarea se poate face şi prin
mijloace electronice, acolo unde autoritatea locală dispune de mijloace electronice
adecvate. Pentru fiecare Contract se va preciza: numărul de persoane sub contract si
numele titularului de contract cu datele de identificare.
(2) Organul de specialitate din cadrul Primăriei va comunica în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare Operatorului lista nominală a persoanelor fizice cu domiciliul stabil pe teritoriul
şi adresa acestora şi lista cu persoanele juridice.
(3) În lipsa comunicării către Operator a listelor menționate la pct. (2), numărul de
Beneficiari ai Taxei care va fi luat in calcul va fi obținut prin diferența dintre numărul
populației luat în calcul la determinarea tarifului actual şi numărul de persoane sub
contract.
Art. 10. (1) Dacă Beneficiarul este o asociaţie de proprietari sau locatari, după denunţarea
unilaterală a Contractului, Operatorul este obligat să propună în scris fiecărui
proprietar/chiriaş titular al contractului de închiriere în parte încheierea unui Contract
individual de prestare a serviciilor de colectare a deşeurilor menajere. Devin Beneficiari
proprietarii/chiriaşii/alte categorii de utilizatori care refuză/nu încheie Contractul
individual în condiţiile menţionate anterior.
Capitolul VII. Efectuarea plăţilor
Art. 11. (1) Operatorul va înainta lunar către fiecare U.A.T. un decont, însoţit de o lista cu
persoanele fizice, persoanele fizice autorizate şi asimilate acestora şi persoanele juridice
care au beneficiat de serviciul de salubrizare şi nu au Contracte încheiate cu Operatorul.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea decontului, Operatorul va emite
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factura pentru sumele de încasat din Taxă, decontarea urmând a fi efectuată în termen de
15 zile de la data emiterii facturii.
Capitolul VIII. Dispoziţii finale
Art. 13. - Prezentul Regulament intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii
Consiliului Local de aprobare.
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Şintereag nr.____ din ____
Tarifele practicate de S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. , aprobate prin
Hotărârea A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud nr. 58 din 30.07.2015

Denumire
activitate
Precolectare,
colectare
transport și
transfer a
deșeurilor toxice
periculoase din
deșeurile
menajere, cu
excepția celor cu
regim special

Denumire operație

UM

Persoane fizice
inclusiv asociații de
locatari/proprietari –
Lei/pers/lună
Zona URBAN – Tarif
1
Persoane fizice
inclusiv asociații de
locatari/proprietari –
Lei/pers/lună
Zona RURAL – Tarif
2
Agenți economici/
Lei/tonă
instituții publice –
Tarif 3
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Tarif
practicat
Cu
TVA 6,82

Cu
TVA 2,95

Fără 256,46
TVA

