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PROIECT 
 

______________________________________________________________________________________ 

REGULAMENT 

de implementare, nivel și condiții de stabilire a taxei de salubrizare  

 în U.A.T. Comuna PARAU 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

       Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 484 art. 1 și art. 3, art. 485 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii 

Serviciului Public de Salubrizare a Localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi ale O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, se instituie Taxa de salubrizare, respectiv finanțarea serviciului public de salubrizare astfel 

încât ”să asigure recuperarea integrală de către operatorii de salubrizare a costurilor de operare şi a investiţiilor 

pentru înființarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare”, 

 

Având în vedere cele menționate, se instituie prezentul Regulament de implementare, nivel şi condiţii 

de stabilire a taxei de salubrizare în Comuna Parau, ale cărui dispoziții se vor aplica începând cu data 

de 01.01.2022. 

 

 

DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1. Persoanele fizice proprietari sau cele care locuiesc în imobilele de natura clădiri cu destinaţia 

de locuit, pe raza U.A.T. Comuna Parau, sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită la art. 8 din 

prezentul Regulament pentru activitățile de colectare, transport, sortare, depozitare și neutralizare a deșeurilor 

menajere și asimilate acestora, precum și pentru alte activități conexe în funcţie de numărul de persoane 

care domiciliază sau au reşedinţa stabilită la adresa respectivă. 



Art.2. Categoriile de persoane menţionate la art. 1 sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită 

prin Hotărârea Consiliului Local, cu excepția categoriilor de persoane prevăzute de art. 16 din prezentul 

Regulament. 

Art.3. Cuantumul taxei de salubrizare pe raza U.A.T. Comuna Parau, se stabilește anual și se aprobă 

prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Parau, urmărirea și încasarea taxei efectuându-se de către 

Serviciul financiar – contabilitate, impozite și taxe și Taxe din cadrul Primăriei Comunei Parau.  

Art.4. În conformitate cu legislația în vigoare, veniturile obținute din încasarea taxei de salubrizare se 

utilizează integral pentru susținerea următoarelor activități specifice: 

● colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din 

activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții, colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 

de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; 

● transferul deșeurilor municipale; 

● sortarea deșeurilor municipale; 

● organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale a deșeurilor; 

● depozitarea controlată a deșeurilor municipale; 

● înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora; 

● colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, 

institutii publice neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice si electronice etc.). 

● asigurarea fondurilor de dezvoltare și realizare a investițiilor prevăzute. 

 

MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI. CONDIȚII, TERMENE DE DEPUNERE A 

DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE ȘI CUANTUMUL TAXEI DE SALUBRIZARE 

 

Art.5.  La  stabilirea nivelului taxei de salubrizare sunt avute în vedere următoarele: 

● gradul de suportabilitate al populației; 

● sustenabilitatea proiectului; 

● acoperirea tuturor costurilor operationale, costurilor financiare de intreținere și reparații, precum și a tuturor 

costurilor corespunzătoare investițiilor viitoare. 

 

 



Art.6. Cuantumul taxei de salubrizare este fundamentat de operatorul HIDRO-SAL COM 

S.R.L. și aprobat de către Consiliul Local al Comunei Parau, în baza elementelor de cost și în conformitate 

cu  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007, prevederile Legii nr. 101/2006, precum și ale  O.U.G. nr. 74/2018. 

 Art.7. Taxa de salubrizare va acoperi integral cheltuielile privind gestionarea deșeurilor 

municipale generate în aria administrativ-teritorială a Comunei Parau, Județul Brașov.   

  Art.8 Categoriile de persoane menţionate la art. 1, cu excepția categoriilor de persoane menționate la 

art. 16 din prezentul Regulament, sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin Hotărârea 

Consiliului Local,  în cuantum de 14,98 lei/persoană/lună. 

  Începând cu data de 01.01.2022, se subvenționează suma de ....... lei/persoană/lună din bugetul 

local al U.A.T. Comuna Parau, astfel încât valoarea taxei speciale lunare care se achită efectiv de către 

fiecare persoană fizică este în cuantum de ........ lei/persoană/lună, respectiv ....... lei/persoană/an. 

  Art.9. În vederea determinării taxei de salubrizare datorate de persoanele menționate la art. 1, cu 

excepția celor prevăzute la art. 16 din prezentul Regulament, cuantumul taxei de salubrizare de 14,98 

lei/persoană/lună va fi înmulțit cu numărul de persoane indicat în declarația de impunere prevăzută de 

prezentul Regulament sau cu numărul de persoane care domiciliază ori au reședința la adresa respectivă, 

conform evidențelor din Registrul Agricol. 

  Declarația va fi însoțită de copia documentului (actului de identitate) care atestă stabilirea 

reședinței/domiciliului în conformitate cu prevederile art. 31 din O.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul 

și actele de identitate ale cetățenilor români. 

Art.10.  a) La începutul fiecărui an fiscal se emit decizii anuale pentru stabilirea taxei de 

salubrizare, în baza informaţiilor privind numărul de persoane al fiecărei familii/numărul locatarilor existenţi 

la adresa respectivă, aflate în evidenţa Registrului agricol la finalul anului anterior emiterii deciziei, pe baza 

declarației depuse de către persoanele fizice domiciliate/cu reședința pe raza U.A.T. Comuna Parau sau 

conform evidenței anului fiscal anterior. 

b) În cazul în care o persoană fizică dobândeşte sau construieşte o clădire cu destinaţia de locuinţă în 

cursul anului, aceasta are obligația de a depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii clădirii, 

declaraţia privind stabilirea taxei de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la Regulament, în care să se menţioneze 

numărul de persoane care domiciliază sau au reşedinţa la adresa imobilului respectiv. 

c) În situația proprietarilor care dețin mai multe imobile locative pe raza U.A.T. Comuna Parau, 

acestora le revine obligația depunerii declarației de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform 

Anexei nr. 1 la Regulament, care se va menționa numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresele 

imobilelor respective. În cazul nedepunerii declarației privind taxa de salubrizare, obligația de plată a taxei 

de salubrizare se va stabili din oficiu, în baza evidenței Compartimentului Agricol – cadastru, în limita 

persoanelor înscrise în evidență la acel număr administrativ.   

Pentru imobilele având destinația de case de vacanță, locuite temporar și nu sunt imobile de domiciliu 

sau reședință, obligația de a declara și achita taxa de salubrizare revine proprietarului. 



d) Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care fac obiectul unui contract de 

locațiune (închiriere, comodat) încheiate cu alte persoane fizice, obligația depunerii declarației revine 

proprietarului. 

e) În situația imobilelor retrocedate în baza prevederilor Legii nr. 1l4/1996 și Legii nr. l0/2001, 

conform cărora proprietarul este obligat să mențină cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, 

obligația de depunere a declarației și de plată a taxei de salubrizare revine chiriașului. 

f) Pentru imobilele aflate în proprietatea Statului, respectiv a Comunei Parau, obligația depunerii 

declarației de impunere privind taxa de salubrizare revine chiriașilor. 

g) Declaraţia de impunere privind taxa de salubrizare se depune de către proprietarul locuinţei şi în 

situația în care numărul persoanelor care domiciliază sau îşi au reşedinţa la adresa respectivă, se măreşte sau 

se micşorează (prin efectul filiaţiei, chiriaşi, schimbare domiciliu, reşedinţă, etc.). 

h) Urmare a depunerii declaraţiilor de impunere privind taxa de salubrizare, în cazurile prevăzute la 

lit. b) și g), taxa de salubrizare se va recalcula începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii 

declaraţiei, cu excepţia situației noilor-născuţi, caz în care taxa se va recalcula începând cu data de întâi a 

lunii următoare datei înscrise în certificatul de naştere. 

i) În cazul în care o persoană fizică îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa într-o altă localitate, pe raza 

U.A.T. Comuna Parau, declaraţia privind stabilirea taxei de salubrizare va fi însoţită de copia actului de 

identitate care să ateste noul domiciliu sau reşedinţa, eliberat în conformitate cu prevederile Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români. Domiciliul minorului, conform legii, este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte 

în mod statornic ori după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică ori juridică la care este 

încredinţat în plasament. 

j) În cazul depunerii unor acte translative de proprietate a unor imobile, privind o anumită adresă 

administrativă de pe raza U.A.T. Comuna Parau, taxa specială de salubrizare se va sista de pe numele 

persoanelor  care transmit proprietatea, dacă acestea s-au sistat din evidența Registrului Agricol, urmând ca 

taxa să fie stabilită în sarcina persoanelor dobânditoare ale proprietății, în limita persoanelor înscrise în 

evidența Compartimentului Agricol – Cadastru sau a persoanelor menționate în declarația de impunere pentru 

stabilirea taxei de salubrizare depuse în acest sens.  

k) În situaţia în care a intervenit decesul uneia/mai multor persoane menționate în declarația de 

impunere privind taxa de salubrizare sau față de persoana respectivă/persoanele respective a fost declarat 

decesul printr-o hotărâre judecătorească definitivă, plata taxei de salubrizare încetează a se mai datora 

începând cu data menţionată în certificatul de deces, ori după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti. În cazul în care taxa este impusă pe numele persoanei/persoanelor decedate și pentru ceilalți 

mebri ai gospodăriei, aceasta se transferă, în limita persoanelor rămase la plata taxei, pe un alt membru din 

gospodăria respectivă.  

l) Cetățenii care lipsesc din localitate cel puțin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și 

probează acest fapt cu documente justificative nu sunt obligate la plata taxei de salubrizare pentru 



perioada respectivă, urmând a li se recalcula taxa de salubritate datorată începând cu data de întâi a 

lunii următoare depunerii documentelor. 

Astfel, în situația în care aceștia lipsesc din localitate, fiind plecați în străinătate, vor proba această 

situație cu documente justificative de tip viză, contracte de muncă în străinătate sau alte documente 

justificative eliberate în/de Statul respectiv, însoțite de traduceri în limba română, cu legalizare. 

În situația în care persoanele în cauză lipsesc din localitate, fiind delegate sau detașate într-o altă 

localitate, în afara razei U.A.T. Comuna Parau, aflate în regim privativ de libertate, regim medical pe o 

perioadă mai mare de 90 de zile, internate în azil, aflate la studii, vor proba această situație cu documente 

justificative eliberate de către instituția abilitată, cu menționarea perioadei. 

În vederea modificării numărului de persoane, în termen de 30 de zile, proprietarul 

locuinței/imobilului, va depune declarație rectificativă privind stabilirea taxei de salubrizare în care se 

menționează persoanele care au rămas să locuiască la adresa respectivă. În acest caz, taxa de salubrizare se va 

recalcula începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declarației rectificative. 

În cazul în care situațiile mai sus menționate se modifică, iar persoana/persoanele se întoarce/se întorc 

în localitate, aceasta/acestea va fi obligată/ vor fi obligate să depună în termen de 30 de zile de la data 

întoarcerii, declarația de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform Anexei nr. 1 la Regulament 

în care să se menționeze numărul de persoane care domiciliază sau au reședința la acea adresă. 

În cazul nedepunerii declarației rectificative privind taxa de salubrizare, obligația de plată a taxei de 

salubrizare se va stabili din oficiu de către Serviciul Financiar Contabil, Impozite și Taxe, în baza analizei și 

comunicării acestui fapt Comisiei de implementare a taxei de salubrizare.  

m) În cazul depunerii unor sentințe de divorț din care rezultă adresa persoanelor în cauză, taxa specială 

de salubrizare se va stabili conform celor consemnate în document, dacă persoanele în cauză nu solicită altfel 

prin depunerea de documente justificative sau a declarației de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare. 

Art.11. Categoriile de persoane care solicită scutirea de la plata taxei de salubrizare, exceptate de la 

prezentarea dovezii de reşedinţă sunt:  

a) persoanele delegate sau detaşate într-o altă localitate, pe perioada delegării sau detaşării, acestora 

revenindu-le obligaţia de a depune la Serviciul financiar – contabilitate, impozite și taxe al Primăriei Comunei 

Parau documentele doveditoare în acest sens; 

b) persoanele care sunt plecate în afara teritoriului României, cu obligaţia de a prezenta orice dovadă 

care să ateste acest lucru (contract de muncă, viza de flotant din ţara respectivă, adeverinţă angajator, nu mai 

vechi de 6 luni, însoțite de traduceri în limba română, cu legalizare, pentru documentele întocmite într-o limbă 

străină, declarație notarială pe propria răspundere); 

c) persoanele aflate în regim privativ de libertate, pe perioada detenţiei, cu obligația 

depunerii/transmiterii documentelor justificative ( mandat de executare a pedepsei închisorii, etc.)  



d) persoanele aflate în regim medical pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice 

consecutiv (internat medical, carantină, azil, etc.), cu obligația depunerii/transmiterii documentelor 

justificative; 

e) alte situaţii, cu obligaţia de a prezenta organului fiscal documentele doveditoare. 

Art.12. În cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice, obligaţia 

de plată privind taxa de salubrizare se va stabili din oficiu, în baza evidenței Compartimentului Agricol-

Cadastru. În situația în care se vor regăsi diferențe, contribuabilul are posibilitatea de a depune o declarație 

rectificativă, impunerea urmând a se modifica corespunzător începând cu data de întâi a lunii următoare. 

În vederea corelării tuturor informațiilor cu privire la persoanele fizice obligate la plata taxei de 

salubrizare, orice modificări survenite în ceea ce privește situația acestora, compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Parau, respectiv Compartimentul Agricol, Compartimentul 

de Stare Civilă și cel de Asistență Socială, vor comunica Serviciului Financiar Contabil, Impozite și Taxe 

orice modificare survenită în componența numărului membrilor familiei, în termen de 10 de zile de la 

apariția modificării. 

a) În cazul celor ce nu au depus declarația de impunere, aparatul de specialitate din cadrul Primăriei 

Comunei Parau, prin Comisia de implementare a taxei de salubrizare, va impune numărul de persoane conform 

datelor de la compartimentele de specialitate, respectiv Compartimentul Agricol, Compartimentul de Stare 

Civilă și cel de Asistență Socială, coroborat cu orice alte informații. 

b) Pentru anul fiscal 2022, Serviciul financiar – contabilitate, impozite și taxe, va proceda la verificarea 

datelor din declarația de impunere privind taxa de salubrizare, depusă de persoanele fizice cu 

domiciliul/reședința pe raza U.A.T. Comuna Parau, cu informațiile regăsite în Registru Agricol. În situatia în 

care se vor identifica diferențe se va proceda la modificarea impunerii taxei de salubritate din oficiu de la 

începutul anului. 

Art.13.  

a) Plata taxei. Taxa de salubrizare se plăteşte anual în patru rate egale, până la datele de 31 martie, 

30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie, inclusiv. 

b) Majorări de întârziere. Pentru neachitarea la termenele scadente de către contribuabili a taxei de 

salubrizare, aceștia datorează majorări de întârziere, calculate începând cu ziua imediat următoare 

datei scadente. Nivelul majorărilor de întârziere este cel prevăzut de reglementarile legale în 

vigoare. 

c) În cazul în care contribuabilii nu îşi vor achita de bună voie taxa de salubrizare, se vor aplica 

măsurile de executare silită prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

d) Taxa de salubrizare plătită în plus, se restituie la cerere sau se raportează pentru lunile 

următoare/anul fiscal următor. 



Scăderea/impunerea/scoaterea din evidențe a taxei de salubrizare se va efectua în toate cazurile, 

începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaraţiei rectificaţive, însoțite de documentele 

justificative. 

 Art.14. Taxa de salubrizare se achită în numerar, la casieria Primăriei Comunei Parau , urmând a fi 

utilizate exclusiv pentru plata prestării serviciului de salubrizare, către operatorul delegat. 

Art. 15. Plata taxei de salubrizare către operatorul delegat:  

a) Plata se va face lunar, în termen de 30 de zile de la data facturării. 

b) Factura se va emite de către operatorul delegat raportat la situația real impusă în evidențele fiscale, 

comunicată de compartimentul de specialitate al Primarului în primele 5 zile lucrătoare al lunii 

curente pentru luna anterioară. 

c) Ajustarea plăților efectuate cu situația real impusă se poate face cel târziu în trimestrul IV al anului 

fiscal sau ori de câte ori este necesar. 

 Art.16. În conformitate cu prevederile art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, taxa de 

salubrizare nu se aplică următoarelor categorii de persoane: 

a) Veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) Persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum 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; 

c) Persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat, precum și ai minorilor încadrați 

în gradul I de invaliditate, 

d) Consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare, conform 

prevederilor actelor normative în vigoare. 

Art.17. Persoanele fizice /categoriile de persoane beneficiare de facilități fiscale/scutiri de la plata 

taxei de salubrizare se stabilesc prin hotărârea consiliului local, sumele aferente urmând a fi suportate din 

bugetul local al unității administrativ - teritoriale. 

Art.18. Scutirea de la plata taxei de salubrizare se acordă contribuabililor pentru perioada în care 

aceștia dovedesc calitatea de scutit, respectiv pe toata durata valabilității certificatului din care rezultă calitatea 

de scutit în sensul prevederilor art. 16 lit. a) – c) de mai sus. 

 

 



DISPOZIȚII FINALE 

 

 Art.19.  (1) Sumele obținute din încasarea taxei speciale de salubrizare vor fi utilizate exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubritate. 

 

(2) Soldul la sfârșitul anului bugetar rămas neutilizat, urmează a fi folosit în anul următor, cu  aceeași 

destinație. 

(3) Taxa specială de salubrizare poate fi actualizată anual, prin Hotărâre a Consiliului Local, conform 

prevederilor legale. 

(4) Acordul utilizatorilor casnici pentru plata taxei se consideră dat ca urmare a necontestării Hotărârii 

Consiliului Local privind instituirea si adminstrarea taxei speciale de salubrizare în termen de 30 de zile de la 

data publicității actului administrativ. 

(5) Prevederile prezentului Regulament se poate modifica în funcție de actele normative care se adoptă 

ulterior și care au incidență asupra acestora sau ori de câte ori este necesar, prin Hotărârea Consiliului Local 

al Comunei Parau. 

 


