
ROMÂNIA                         
JUDEȚUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 
 
       HOTARAREA  NR. 8 

Privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru  utilizatorii casnici si non-casnici 
beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, stabilire si 
incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Danicei – judetul Valcea 

 
Consiliul local al comunei Danicei, județul Valcea, 

Avand in vedere: 
Anuntul numarul 161 din 10.01.2022 referitor la dezbaterea publica a proiectului de 

hotarare privind instituirea instituirea taxei speciale de salubrizare pentru  utilizatorii casnici si 
non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, 
stabilire si incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Danicei – judetul 
Valcea 

Referatul de aprobare al primarului comunei Danicei, înregistrat sub nr. 159 din 
10.01.2022, prin care se propune instituirea taxei speciale de salubrizare pentru  utilizatorii casnici 
si non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, 
stabilire si incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Danicei – judetul 
Valcea; 

Raportul de specialitate al viceprimarului comunei Danicei, înregistrat sub nr. 160 din 
10.01.2022 prin care se propune instituirea taxei speciale de salubrizare pentru  utilizatorii casnici 
si non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, 
stabilire si incasare si administrare a taxei speciale de salubrizare in comuna Danicei – judetul 
Valcea; 

Având în vedere Raportul comisiilor de specialitate, reunite, înregistrat la nr. 652 din 
10.02.2022 precum și Avizul de legalitate nr. 541 din 03.02.2022 prezentat de Secretarul General 
al comunei. 

 În conformitate cu: 
– art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12)-(15) și art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

– art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 20 alin. (2) lit. a), art. 25 lit. a) și 
art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localitaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

– art. 21 și art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

– art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

– art. 454 lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu 
modificările și completările ulterioare; 

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018 privind modificarea și completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; 

– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje; 



– art. 4 lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată; 

 
Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 

actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică;   

 
În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) și art.129 alin.(2) lit.b)  din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Întrunind un nr. de 11 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” și 0 “abțineri” adoptă 

următoarea: 
 

HOT;R;ȘTE: 
 

Art. 1 . – Începând cu data de 15.02.2022, se instituie taxa specială de salubrizare pentru 
utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat 
contract de salubrizare, precum și care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de 
salubritate, pentru fiecare imobil, după cum urmează: 

a) Taxă utilizatori casnici: 8 lei/persoană/lună; 
b) Taxă utilizatori non-casnici: 234,27 lei/mc + TVA. 
Art. 2.  – Se aprobă Regulamentul de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare 

a taxei speciale de salubrizare în comuna Danicei, județul Valcea, conform Anexei 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  – Taxa specială de salubrizare, instituită conform art. 1 al prezentei hotărâri, se va 
face venit la bugetul local al comunei Danicei, județul Valcea. 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Danicei, prin Compartimentul contabilitate. 

Art. 5.  Prezenta se comunică cu : 
- Instituția Prefectului – Județul Valcea; 
- Primarul comunei Danicei; 
- Compartiment contabilitate; 
- Se afiseaza la avizier si pe site-ul: www.primaria-danicei.ro; 
- Instituțiilor și persoanelor interesate. 
  

PRESEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                          SECRETAR GENERAL UAT DANICEI, 
POPESCU ION                                                             VOIMAN IONUT NARCIS  

 
 
 
 
   DĂNICEI: 10 FEBRUARIE 2022 
 

 
 
 



ANEXA 1 LA HCL NR. 8/2022 
 

REGULAMENTUL DE INSTITUIRE, STABILIRE, APLICARE, ÎNCASARE ŞI 
ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE  

ÎN COMUNA DANICEI, JUDEȚUL VALCEA  
           

Capitolul I - DispoziYiiăgeneraleă 
Art.1. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile:  

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completăriile ulterioare,  

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului –cadru al Serviciului de 
salubrizare a localităților , pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife , în cazul în care are încheiat contract cu operatorul de 
servicii sau prin taxa specială în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatotul de serviciu.  

- art.484 din Legea  nr. 227/2015 (Codul Fiscal), cu modificările şi completările ulterioare,  
- art. 30 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale , consiliile locale aprobă taxe 
speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice și juridice 
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  

  
  Capitolul II- Stabilirea impunerii taxei de salubrizare  
  
 Art.2.  Autorităţile administraţiei publice locale, care au încheiat contracte de prestare a serviciului de 
salubritate al localității cu operatori de salubritate, în numele comunității pe care o reprezintă ,  au 
obligaţia de a institui taxe speciale în cazul prestaţiilor de care beneficiază producătorii de deşeuri fără 
contract de prestare a serviciului de salubrizare şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate.  

Art.3 . Taxa specială de salubrizare este datorată și se plătește de către beneficiarii serviciului public, 
proprietarii imobilelor , persoane fizice și juridice , situate pe raza comunei Danicei.  

 Art.4.  Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii săi, persoane juridice, se 
desfăşoară pe baze contractuale, pentru care utilizatorii datorează tarife în funcție de volumul de deșeu 
generat/lună.    

 Art.5.  Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice pentru deşeurile generate la clădirea 
de domiciliu sau la altă clădire, atunci cand aceasta este diferită de cea de la adresa de domiciliu.  

Art.6.  Taxa specială de salubrizare reprezintă contravaloarea activităţii de colectare separată şi transport 
separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii si acumulatori.  

Art.7.  Cuantumul şi regimul taxei speciale de salubrizare se stabileşte, se ajustează sau se modifică de 
catre autorităţile administraţiei publice locale, în baza fişelor de fundamentare pe elemente de  cheltuieli, 
intocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor, elaborate de catre 
A.N.R.S.C., prin hotărâre a Consiliului Local.  



Art.8.  Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare 
familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, 
flotanţi, etc.).  

Art.9. Pentru imobilele care le deţine, locuite sau nelocuite, proprietarul este obligat să îşi completeze 
declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, al cărei model este prevăzut în anexa 
nr.1 pentru persoanele fizice și anexa nr.2 pentru persoane le juridice la prezentul regulament.  

Art.10.  Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, comodat sau în altă 
formă de folosinţă, altor persoane fizice sau juridice, obligaţia declarării revine proprietarului.  

Art.11.  Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat sau în altă 
formă de folosinţă, altor persoane fizice, obligaţia declarării revine proprietarului.  

Art.12.  Pentru imobilele aflate în proprietatea statului/uat-ului, obligaţia depunerii declarației de 
ompunere , revine chiriașilor acestor immobile , în funcție de destinația activității pe care o desfășoară.   

Art.13.  Termenul de depunere a declarației de impunere pentru taxa special de salubrizare este de 30 de 
zile de la data aprobării prezentului regulament.  

Art.14. (1) Declaraţia de impunere se completează şi se depune la Compartimentul contabilitatedin cadrul 
Primăriei comunei Danicei și online pe adresa danicei@vl.e-adm.ro , însoţită de copie după actul de 
identitate al proprietarului, respective CUI –ul societății, precum şi copii ale documentelor ce atestă 
calitatea de proprietar/titular al unui drept de folosinţă asupra imobilului unde se prestează serviciul de 
salubritate.  

(2) În cazul în care intervin modificări a datelor prevazute în declaraţia de impunere iniţială 
(domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, va depune o declaraţie rectificativă în termen de 30 de zile 
de la data apariţiei modificării respective.  

(3) Scăderea/impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de întai a lunii urmatoare 
depunerii declaraţiei rectificative, indiferent de situaţia care generează modificarea taxei.  

(4) În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efctuează cu data de întâi a lunii urmatoare 
apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de deces în copie conformă cu 
originalul.  
Art.15. În cazul nedepunerii declarației de impunere, proprietarii de imobile sau persoanele juridice vor fi 
impuse din oficiu, pentru plata taxei speciale de salubrizare, în baza Registrul Agricol în cazul 
proprietarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice, în baza datelor furnizate de Registrul 
Comerțului.  

  

  Capitolul III – Proceduraădeăplat<ăaătaxeiăspecialeădeăsalubrizareă 
  
Art.16.  Taxa specială de salubrizare se poate achita în numerar, la caseria Primăriei comunei Danicei, 
situata in judetul Valcea; comuna Danicei; Sat. Badeni; Str. Principala; Nr. 34. 
Art.17. (1) Taxa specială de salubrizare se datorează anual şi se achită până la sfârşitul anului.  

(2) Plata taxei speciale se poate face şi anticipat anual, în cazul persoanelor fizice.  
(3) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de 

întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscal datorate la bugetul local.  



Art.18. Plata cu întârziere a taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite, atrage după sine calculul şi 
plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, conform 
legislaţiei în vigoare.  

Art.19. Pentru sumele restante la plată, Compartimentul contabilitate procedează la declanşarea şi 
realizarea executării silite a acestora, conform legislaţiei în vigoare.  

  

  Capitolul IV - Proceduraădeăutilizareăşiădecontareăaătaxeiăspecialeădeăsalubrizareă 
  
Art.20.  Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac venit la bugetul local al comunei Danicei, 
fiind evidențiate distinct în contabilitate și vor putea fi folosite numai pentru plata serviciiolor de 
salubrizare prestate de prestatorul serviciului.  

Art.21. Obligația urmăririi încasării taxei speciale de salubrizare revine Compartimentului contabilitate. 
În situația în care veniturile încasate din taxa specială de salubrizare nu acoperă sumele plătite 
operatorului de salubritate, se vor lua măsuri urgente de recuperare a sumelor neachitate de populație.  

Art.22. Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Danicei,  analizează bugetul şi 
execuţia bugetară şi propune ordonatorului de credite bugetare deschiderea de credite în acest sens.  

Art.23. În baza deschiderilor de credite efectuate, se procedează la transferarea creditelor bugetare prin 
intermediul Trezoreriei.  

Art.24. Operatorul serviciului va efectua verificări în teren, cu sprijinul viceprimarului comunei Danicei 
și a angajaților din Compartimentul Administrativ, în vederea depistării şi identificării persoanelor fizice 
beneficiare ale activităţii de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere.  

Art.25. Decontarea se face către operatorul de salubritate , în functie de prestatiile efectuate de către 
acesta.  

Art.26. Operatorul serviciului va depune până la data de 10 a lunii pentru luna precedentă, la 
Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Danicei, decontul lunar cu sumele datorate de 
autoritatea locală. Decontarea serviciului se va face la tariful aprobat de către Consiliul Local Danicei.  

Art.27. Persoana desemnată din cadrul Compartimentului contabilitate va verifica decontul lunar depus 
de operator şi va viza decontul dacă datele sunt corecte sau va proceda la restituirea decontului în cazul în 
care constată diferenţe faţă de datele proprii, precizând motivele restituirii. În cazul restituirii decontului, 
persoana desemnată de catre operator şi cea desemnată de autoritatea locală ( viceprimar)  vor proceda la 
verificarea documentelor justificative care au stat la baza întocmirii decontului lunar. După verificare şi 
punerea de accord a datelor, se va întocmi decontul lunar corect ce se va supune din nou spre avizare.  

Art.28. Pe baza decontului lunar avizat şi însuşit de Compartimentul contabilitate, operatorul va emite 
factura pentru sumele de încasat. La factură se va anexa decontul lunar. Factura se va depune la 
registratura Primăriei comunei Danicei.  

  

Capitulul V – Sancțiuniă 
  



Art.29. (1) Depunerea Declarației de impunere neconformă cu realitatea , nedepunerea declarației sau a 
declarației rectificative , precum și depunerea acestora peste termen, constituie contravenție și se 
sancționează cu amenda cuprinsă între 500 lei și 1000 lei pentru persoanele fizice , 1500 lei și 2000 lei 
pentru persoanele juridice.  

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către persoanele împuternicite din 
cadrul autorității administrației publice locale și de către reprezentanții poliției.  

  
Capitulul VI - DispoziYiiăfinaleă 
  

Art.30.  Compartimentul contabilitate (caserie) va întocmi și va păstra,  într-un dosar deschis pentru 
fiecare contribuabil , toate documentele justificative care au stat la baza identificării , stabilirii, luării în 
evidență , modificării, sistării taxei special de salubrizare. Documentele sunt necesare atât pentru 
justificarea modului de stabilire a taxei , cât și în situația contestării de către contribuabili a actelor 
întocmite în cadrul procedurii de stabilire a taxei speciale , cât și în cadrul procedurii de executare silită.  

  
Art.31.  Prezentul regulament intră în vigoare la data 15.02.2022 .  

Art.32. Prezentul regulament poate fi completat sau modificat ori de cate ori se consideră necesar.  
Art.33. Contratul de concesionare a serviciul public de salubrizare va fii completat cu obligaţiile părţilor 
ce derivă din prezentul regulament.  

Art.34. Anexele 1 - 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Anexa nr. 7        

DECLARAXIEăFISCAL; 

         Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul contribuabililor persoane fizice 
  
              

INIȚIALĂ                       

RECTIFICATIVĂ           

   Subsemnatul _______________________________, cu domiciliul 
_______________________________, având CNP ________________________________, posesor al 
actului de identitate seria_____ nr__________ eliberat de ________________________ la data de 
__________________,  în calitate de proprietar/utilizator al imobilului situat in 
loc________________________, str.____________________, nr__________, jud. Valcea,   

    Declar pe propria răspundere că mă oblig la plata taxei speciale de salubrizare pentru________persoane 
astfel:  

    Persoane fizice:  
Nr.crt   Numele şi prenumele  Cuantum  

(lei/pers/luna)  
Suma datorată pentru anul 

fiscal _________  
         

         

         

         

         

         

         

         

  TOTAL       

  
  

  

  

 Data: __________________        Semnătura declarantului_____________________  

    

 

 



Anexa nr. 2 

DECLARAXIEăFISCAL; 

         Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul contribuabililor persoane juridice                

INIȚIALĂ                 

RECTIFICATIVĂ     

   Subscrisa _______________________________, CUI _______________________________, 
reprezentată prin  ________________________________, având calitatea de _____________________, 
CNP _______________________posesor al actului de identitate seria_____ nr__________ eliberat de 
________________________ la data de __________________,  în calitate de proprietar/utilizator al 
imobilului situat in loc________________________, str.____________________, nr__________, jud. 
Valcea,   

    Declar pe propria răspundere că la adresa mai sus menționată se generează un volum de deșeu de 
____________m³ și că am   ⃰___________sau nu am alte clădiri în proprietate.  

       

  

  

 Data: __________________        Semnătura declarantului_____________________  

   

 
 
 
 
 
 
 


	Capitolul I - Dispoziţii generale
	Art.1. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu prevederile:
	Capitolul II- Stabilirea impunerii taxei de salubrizare
	Capitolul III – Procedura de plată a taxei speciale de salubrizare
	Capitolul IV - Procedura de utilizare şi decontare a taxei speciale de salubrizare
	Capitulul V – Sancțiuni
	Capitulul VI - Dispoziţii finale
	Anexa nr. 7
	DECLARAŢIE FISCALĂ
	DECLARAŢIE FISCALĂ (1)

