
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

      
 HOTARAREA NR. 7/2020 

privind   aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare 
 

Consiliul local al comunei Bogdand , județul Satu Mare , întrunit în ședință ordinară la 

data de 30.01.2020 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bogdand nr. 66/09.01.2020.  
- Raportul întocmit de compartimentul financiar-contabil cu nr. 65/09.01.2020 
- Cerere depusă de SC Servicii Publice SRL înregistrată sub nr. 415/12.02.2020 însoțită de 

memoriu tehnico-economic justificativ având nr. de înregistrare 416/12.02.2020 și nota 
de fundamentare  cu nr. de înregistrare 417/12.02.2020 

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bogdand , nr. 207/29.01.2020 
 și 213/29.01.2020;  

Ținând cont de: 
- Prevederile art. 6 alin. 1 lit. k), art. 26 alin. 1 lit. c), alin. 3  din Legea nr. 101/2006 

privind salubrizarea localităților,  
- Prevederile art. 7 alin.1 lit.e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, 
- Prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările 

ulterioare, 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d) , alin.7,  lit. b) , precum, art. 139 alin 1 și si art. 
196 alin. 1 lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

H O T Ă R Â Ș T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de aplicare a taxei de salubrizare, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
comunei Bogdand, prin Compartimentul financiar-contabil. 

 Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:  

• Primarului comunei Bogdand,  
• Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  

• Compartimentul financiar-contabil.   

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                SECRETARUL GENERAL AL   

COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 



 

 
 
Anexă la Hotărârea nr. 7/30.01.2020 
 
 
 

REGULAMENTUL 

 de aplicare a taxei de salubrizare 

 

I. Reglementari generale : 

 

Art.1. 

 Potrivit prevederilor art. 484 din Legea 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 si completările ulterioare, Consiliile locale aproba taxe 

speciale pentru funcţionarea serviciilor publice, create in interesul persoanelor fizice si juridice, 

stabilind cuantumul taxelor speciale anuale si aprobând regulament de stabilire a modului de 

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

respective. 

 

Art.2.  

SC SERVICII PUBLICE SRL în calitate de operator al serviciilor publice de salubritate în 

comuna Bogdand conform HCL 39/2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare 

asigura colectarea, transportul si depozitarea, in vederea eliminării, a deşeurilor nepericuloase de 

la toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice si juridice. 

 

Art.3.  

(1) Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 

101/2006, cu modificările si completările ulterioare (inclusiv Legea nr. 99/2014), pentru 

asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubrizare prin: 

a)tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract de prestare a 

serviciului de salubrizare; 

b)taxe speciale, in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale; 

c)taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara contract. 

(2)Astfel, se impune instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru persoanele care nu 

sunt in relaţii contractuale cu operatorul de salubritate si produc la rândul lor deşeuri similar cu 

cei care au contractat aceste servicii, conform metodologiei de mai jos.   

 

II. Modul de organizare si funcţionare a serviciului de salubrizare : 

 

Art.4.  

Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit de „SC SERVICII 

PUBLICE SRL.” 

 

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa 

speciala de salubrizare, condiţii de impunere 

 

 

 

 

 



 

 

Art.5. 

 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala de 

salubrizare sunt: 

a).  persoanele fizice pentru deșeurile generate la clădirea de domiciliu sau la altă clădire 

pe care o dețin în comuna Bogdand, atunci când aceasta este diferită de cea de la adresa de 

domiciliu; 

b). persoanele fizice sau juridice care au calitatea de locatar (chiriaș/utilizator), 

comodatar; 

c) persoanele juridice pentru deșeurile generate la sediu, sucursale, filiale, puncte de lucru 

sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea; 

d) persoanele fizice sau juridice care au în administrare, folosință, concesiune, închiriere 

imobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale. 

 
Art.6.  

(1) In vederea identificării persoanelor fizice, beneficiari ai serviciului public de 

salubrizare fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului, SC SERVICII 

PUBLICE SRL va solicita relaţii de la Compartimentul Cadastru, Registru Agricol și Urbanism 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bogdand, pentru a determina numărul 

de persoane dintr-o unitate locativa. 

(2) In vederea identificarii persoanelor juridice, beneficiari ai serviciului public de 

salubrizare fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului, SC SERVICII 

PUBLICE SRL va solicita relaţii de la Oficiul Registrului Comertului. 

 

Art.7.  

Dupa identificarea persoanelor fizice si juridice, beneficiari ai serviciului public de 

salubrizare, fara contracte de prestări servicii incheiate cu operatorul serviciului SC SERVICII 

PUBLICE SRL, va comunica Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Bogdand lista cu persoanele in vederea aplicării taxei speciale 

de salubrizare. 

 

Art.8. 

Serviciul Financiar-Contabil, aplica taxa speciala de salubrizare pe baza de declaraţii de 

impunere conform Anexei nr.1-2 care fac parte din prezentul Regulament, ori din oficiu, în 

condiţiile stabilite prin legislaţia in vigoare aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale, 

in caz de neprezentare in vederea declarării, ori in caz de refuz al declarării bazei de impunere. 

 

Art. 9.  

Pentru imobilele proprietate a persoanelor fizice care sunt date în chirie, comodat, sau în 

altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine 

proprietarului/chiriașului/imputernicitului. 

 

Art. 10. 

 Pentru imobilele proprietate a persoanelor juridice care sunt date în chirie, comodat, sau 

în altă formă, altor persoane fizice/juridice, obligaţia declarării revine 

proprietarului/chiriașului/împuternicitului. 

 

Art. 11. 

 (1) Declaraţia de impunere se completează si se depune la Compartimentul financiar-contabil 

din cadrul Primăriei Comunei Bogdand. 

(2) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declaraţia de impunere iniţială 

(domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, va depune o nouă declaraţie în termen de 30 de 



zile de la data apariţiei modificărilor respective insotite de documente (ex. Adeverinta de student, 

contract de munca, flotant s.a.) 

(3)  Scăderea/ impunerea taxei de salubrizare se va efectua cu data de 1 a lunii următoare 

depunerii declaraţiei. 

(4) În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de intâi a lunii următoare 

apariţiei acestei situaţii si necesită depunerea copiei după certificatul de deces. 

 

 

Art.12.  

(1) Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei în funcţie de numărul de persoane din 

fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă (membri de familie, 

rude, chiriasi, flotanţi, etc) de 4 lei/lună/persoană fizică conform HCL 39/2019, dar nu mai 

mult de 5 persoane/familie. 

(2) Persoanele fizice care nu domiciliaza in Comuna Bogdand, dar detin constructii, vor 

achita taxa speciala de salubrizare in valoare de 12 lei/an conform HCL 39/2019 .  

(3) Persoanele fizice,proprietari de terenuri, fara constructii sunt scutite de taxa. 

(4) Persoanele fizice care dețin o casă sau mai multe case vor plăti 12 lei/an pentru 

fiecare casă pe care o dețin și 4 lei/lună/persoană fizică pentru locuința de domiciliu conform 

HCL 39/2019. 

 

Art.13. 

 (1) Persoanele juridice care nu desfasoara activitate la sediul firmei vor achita taxa 

speciala de salubritate in cuantum de 4 lei/lună conform HCL 39/2019 . 

  (2) Persoanele juridice care desfasoara activitate si generează 1 m.c. deseuri menajere /luna vor 

achita 75 lei/luna/punct de lucru, inclusiv TVA , iar cele care produc peste 1 mc deseuri /luna 

sau mai putin, vor achita o sumă direct proporțională cu cantitatea în m.c. de deșeuri menajere 

(municipale) lunară produsă, raportată la tariful de 75 lei/m.c., dar nu mai puțin de 4 lei/lună 

conform HCL 39/2019. 

  (3) Persoanele juridice care desfășoară activitate și care au sediul firmei la aceeasi adresa cu cea 

de domiciliu vor achita doar pentru cantitatea de deșeuri produsă, în baza tarifului de la alineatul 

precedent, fără a achita și pentru persoanele fizice care locuiesc la aceeași adresă. 

  (4)Utilizatorii serviciului de salubrizare-persoane juridice vor încheia contracte de furnizare a 

activităților de salubrizare cu operatorul. Facturarea serviciilor se va face lunar, iar plata în 

maxim 30 de zile de la data comunicării facturii. 

 

Art. 14.  

Cuantumul si regimul taxei speciale de salubrizare se stabilesc, se ajustează sau se 

modifică de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza fiselor de fundamentare pe 

elemente de cheltuieli, întocmite de către operator în conformitate cu normele metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 

a localităţilor, elaborate de către A.N.R.S.C., prin Hotarâre a Consiliului Local.  
 

 

IV. Termenele de plata ale taxei speciale de salubrizare si modalităţile 

de plata : 

 
Art.15.  

(1) Taxa speciala de salubrizare se achita lunar prin oricare din modalitatile de mai jos: 

 -  in numerar la Compartimentul financiar-contabil; 

 - prin virament bancar; 

  (2)  Plata taxei speciale se poate face și anticipat anual. 



(3) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări de 

întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale datorate la bugetul 

local. 

 

IV. Dispozitii finale: 

 

   Art.16.  

Sumele obţinute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere si funcţionare ale serviciului public de salubritate. 

Art.17.  

Acordul persoanelor fizice si juridice la stabilirea taxei speciale de salubritate se 

considera dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local privind instituirea taxei 

speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract din 

comuna Bogdand si aprobarea “Regulamentului privind aplicarea taxei de salubrizare”. 

Art.18.  

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrară, 

cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local Bogdand își încetează 

aplicabilitatea. 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                SECRETARUL GENERAL AL   

COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr.1 la Regulamentul de aplicare a taxei de salubrizare 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,JUDEȚUL SATU MARE 

BOGDAND,NR.310/A,TEL/FAX:0261-828201,bocotar@yahoo.com,  

office@primariabogdand.ro 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

 

       

NR. ______/_________ 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice 

cf. HCL Nr. 39/2019 

 

 Subsemnatul ____________________________, posesor al imobilului din 

______________________  str. _____________, nr. ___, B.I./C.I. seria ____ nr. 

________, eliberat(ă) de ____________________, la data de _____________, Telefon 

________________, adresă de e-mail ______________________, declar pe proprie 

răspundere că ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru un numar de ____ 

persoane care locuiesc in imobilul de mai sus, după cum urmează:  

 

Nr. crt. Nume si prenume 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Se vor trece toti membrii de familie/locatarilor, inclusiv persoana care 

completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa menționată), iar pentru 

locuințele închiriate  se vor trece toate persoanele care locuiesc la adresa menţionată. 

 

Obligatii contribuabil: 

 

 

mailto:bocotar@yahoo.com
mailto:office@primariabogdand.ro


 
1. Orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie, va fi comunicata, in scris 
compartimentului TAXE SI IMPOZITE, din cadrul Primariei Bogdand in termen de 30 zile, printr-o nouă 
declarație de impunere. 
2. Termenul de plata a taxei de salubrizare este: 

  - 31 martie (pt. Lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) 

  - 30 septembrie (pt. Lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) 

3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calcului si plata majorarilor de intarziiere precum 
si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita cf. legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala. 
4. Nedepunera declaratiei pana la 31 martie a.c. sau depunerea cu intarziiere dupa termen, constituie 
contraventie si se sanctioneaza … 
5. Declaratia de impunere constituie instiintare de plata cf. Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura 
fiscala. 

 

           Prezenta declarație stă la baza deciziei de impunere a taxei speciale de salubrizare. 
 

  Nume si prenume declarant     

 Semnatura/data 

 

  ____________________________________            

 __________/______ 

  

 

 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                SECRETARUL GENERAL AL   

COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Regulamentul de aplicare a taxei de salubrizare 

 
 

PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAND,JUDEȚUL SATU MARE 

BOGDAND,NR.310/A,TEL/FAX:0261-828201,bocotar@yahoo.com,  

office@primariabogdand.ro 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

 

       

NR. ______/_________ 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice 

cf. HCL Nr. 39/2019 

 

 Subsemnatul ____________________________, având CNP 

______________________  în calitate de* _____________, al  __________________, 

cu sediul în __________________________ nr. ________, și deținătorul spațiului situat 

în ____________________, nr.  _____________, având 

CUI______________________, declar pe proprie răspundere că unitatea noastră 

produce o cantitate de deșeuri de __________ mc/lună.  

 

Numele și prenumele 

_________________________ 

 Calitatea  

_________________________ 

Semnătura 

_________________________ 

Ștampila 

 

*calitatea persoanei (împuternicit, reprezentant, administrator, etc.) 

 

Notă: Orice modificare a cantității de deșeuri produsă într-o lună, mă angajez să o declar în 

primele 5 zile ale lunii următoare, printr-o nouă declarație de impunere. În caz de neprezentare 

sunt de acord ca modificarea cantității de deșeuri aferente taxei speciale să se facă din oficiu pe 

baza cantității comunicate de operator. 

Prezenta declarație stă la baza deciziei de impunere a taxei speciale de salubrizare. 

 

Obligatii contribuabil: 

mailto:bocotar@yahoo.com
mailto:office@primariabogdand.ro


 
1. Termenul de plata a taxei de salubrizare este: 
- 31 martie (pt. Lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie) 

- 30 septembrie (pt. Lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) 

2. Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calcului si plata majorarilor de intarziiere 
precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita cf. legii 207/2015 privind codul de 
procedura fiscala. 

3. Nedepunera declaratiei pana la 31 martie a.c. sau depunerea cu intarziiere dupa termen, 
constituie contraventie si se sanctioneaza … 

4. Declaratia de impunere constituie instiintare de plata cf. Legii nr. 207/2015 privind codul de 
procedura fiscala. 
 

            

  

Adoptată în şedinţa ordinară din 30.01.2020. 
 
 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,         L.S.                        CONTRASEMNEAZĂ: 
DUMUȚA PATRIȚIU                SECRETARUL GENERAL AL   

COMUNEI BOGDAND, 
 -consilier local-                 TEMIAN SIMONA 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


