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Anexa la H.C.L. nr. ____/2021 

 

Regulament privind instituirea si administrarea 

taxei speciale de salubrizare 

 

 

Dispozitii generale. 

Art.1. Prezentul regulament reglementeaza modalitatea de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare instituita la nivelul comunei Hidiselu de 

Sus. 

Art.2.  Serviciul de salubrizare, ca serviciu public, la nivelul comunei Hidiselu 

de Sus este prestat de catre S.C. Rer Vest S.R.L., societate care are calitatea de 

operator al serviciului public de salubrizare ca urmare a incheierii contractului de 

delegare cu ADI Ecolect Group Bihor, in numele si pe seama comunei Hidiselu de 

Sus. 

 

Utilizatorii care datoreaza taxa speciala de salubrizare 

Art.3. Taxa speciala de salubrizare este insituita pentru utilizatorii, persoane 

fizice sau juridice, care beneficiaza individual de prestarea serviciului public de 

salubrizare, fara contract de prestarea serviciului de salubrizare. 

Art.4. Persoanele fizice sau juridice care nu beneficiaza de prestarea serviciului 

public de salubrizare nu datoreaza taxa speciala de salubrizare. 

Art.5. (1) Au calitatea de utilizator urmatorii beneficiari ai serviciului public de 

salubrizare: 

    a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asociatii de proprietari/locatari; 

    b) operatorii economici; 

    c) institutiile publice. 

(2) Nefiind constituite asociatii de proprietari/locatari la nivelul comunei 

Hidiselu de Sus, daca vor fi necesare noi regelmentari cu privire la stabilirea taxei 

speciale de salubrizare pentru acestea, ulterior constituirii se vor stabili reglementarile 

necesare. 

Art.6. (1) Utilizatorii care nu au incheiat contract de prestarea serviciului de 

salubrizare cu operatorul serviciului public de salubrizare de la nivelul comunei 

Hidiselu de Sus, pentru contravaloarea taxei speciale de salubrizare instituita, vor 

beneficia de prestarea serviciului public de salubrizare in conditii similare cu cei care 

au incheiat contractul. Colectarea si transportul deseurilor, precum si prestarea efectiva 

a serviciului pentru utilizatorii fara contract se va desfasura pe cat posibil nediferentiat 

de prestarea serviciului fata de utilizatorii care au incheiat contract. 

Art.7. (1) Utilizatorii care datoreaza taxa speciala de salubrizare vor primi 

recipientii necesari pentru colectarea deseurilor. 

(2) Primaria comunei Hidiselu de Sus, in colaborare cu operatorul serviciului 

public de salubrizare de la nivelul comunei, vor asigura predarea recipientilor pentru 

colectarea deseurilor. 
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(3) Utilizatorii care datoreaza taxa speciala de salubrizare sunt obligati sa preia 

recipientii pentru colectarea deseurilor. 

  

 Stabilirea si incetarea obligatiei de plata a taxei speciale de salubrizare 

 Art.8. (1) Stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare datorata de catre 

utilizatorii serviciului public de salubrizare se face in urma declaratiei cu privire 

numarul de persoane fizice care locuiesc intr-un imobil sau cu privire la cantitatea de 

deseuri generata intr-un imobil, dupa caz, depusa de catre proprietarul sau utilizatorul 

cu orice titlu al imobilului. 

 (2) Beneficiarii persoane fizice vor depune declaratia cu privire la numarul de 

persoane fizice care locuiesc intr-un imobil, potrivit anexei nr. 1 la prezentul 

regulament. 

 (3) Celelalte categorii de beneficiari vor depune declaratia cu privire la 

cantitatea de deseuri generata lunar, potrivit anexei nr. 2 la prezentul regulament. 

 (4) Pentru imobilele nelocuite sau la care nu se desfasoara activitate, dupa caz, 

se va depune o declaratie potrivit anexei nr. 3 la prezentul regulament. 

 (5) Declaratiile initiale se pot depune pana la data de 01.05.2021, iar in cazul 

modificarilor acestea se depun de cate ori este necesar. 

Art.9. Taxa speciala de salubrizare este datorata si se plateste de catre 

proprietarii sau utilizatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe teritoriul comunei 

Hidiselu de Sus, care au obligatia depunerii declaratiilor indicate la articolul 8, dupa 

caz. 

 Art.10. Utilizatorii al caror contract de prestarea serviciului public de 

salubrizare, incheiat cu operatorul serviciului public de salubrizare de la nivelul 

comunei Hidiselu de Sus, a incetat, de la momentul incetarii prestarii serviciului in 

baza contractului datoreaza comunei Hidiselu de Sus taxa speciala de salubrizare. 

Art.11. Biroul Financiar Contabil, pe baza declaratiilor depuse de utilizatori sau 

din oficiu pe baza evidentelor primariei comunei Hidiselu de Sus, prin act 

administrativ fiscal, in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul impozitelor si 

taxelor locale, stabileste taxa speciala de salubrizare si comunica acest aspect 

utilizatorilor in sarcina carora s-a stabilit obligatia de plata.   

Art.12. Incheierea contractului de prestarea serviciului public de salubrizare cu 

operatorul serviciului public de salubrizare, de catre utilizatori, ulterior stabilirii 

obligatiei de plata a taxei speciale de salubrizare, atrage incetarea obligatiei de plata a 

taxei incepand cu luna din care incepe prestarea serviciului public in baza contractului. 

Art.13. (1) Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Hidiselu de Sus impreuna cu operatorul serviciului public de 

salubrizare de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, vor colabora periodic in vederea 

actualizarii evidentelor necesare pentru identificarea utilizatorilor care nu au incheiat 

contract de prestarea serviciului public de salubrizare. 

(2) Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Hidiselu de Sus, pentru stabilirea, perceperea si administrarea taxei speciale 

de salubrizare va aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
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Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte 

prevederi cuprinse in acte normative specifice domeniului in cauza.  

 

 Utilizarea sumelor percepute ca taxa speciala de salubrizare si achitarea 

acesteia 

Art.14. Taxa speciala de salubrizare se face venit la bugetul local al comunei 

Hidiselu de Sus si se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care 

beneficiaza de serviciul de salubrizare pentru care s-a instituit aceasta. 

Art.15. Veniturile obtinute din taxa speciala de salubrizare se utilizeaza integral 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciului de salubrizare, 

precum si pentru finantarea cheltuielilor curente de intretinere si functionare a acestui 

serviciu. 

Art.16. (1) Taxa speciala de salubrizare se achita lunar, pana la data de 25 a 

lunii, la casieria Primariei comunei Hidiselu de Sus sau prin mijloace electronice. 

(2) La sediul primariei comunei Hidiselu de Sus si pe site-ul institutiei se vor 

afisa datele necesare referioare la plata prin mijloace electronice. 

 

Sanctiuni 

Art.17. Constituie contraventii urmatoarele fapte: 

a) Nedepunerea declaratiei initiale privind numarul de persoane fizice care 

locuiesc intr-un imobil, in baza careia se stabileste taxa speciala de salubrizare, de 

catre proprietarii sau utilizatorii cu orice titlu. 

b) Nedepunerea declaratiei initiale privind cantitatea de deseuri generata lunar, 

in baza careia se stabileste taxa speciala de salubrizare, de catre proprietarii sau 

utilizatorii cu orice titlu. 

c) Necomunicarea modificarilor privind persoanele fizice care locuiesc intr-un 

imobil, de catre proprietarii sau utilizatorii cu orice titlu. 

d) Necomunicarea modificarilor privind cantitatea de deseuri generata, de catre 

proprietarii sau utilizatorii cu orice titlu. 

e) Nepreluarea recipientilor necesari pentru colectarea deseurilor, de catre de 

catre proprietarii sau utilizatorii cu orice titlu care datoreaza taxa speciala de 

salubrizare. 

Art.18. Contraventiile prevazute la articolul 17 se sanctioneaza cu amenda de la 

200 lei la 1000 lei, prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare aplicandu-se in mod 

corespunzator. 

 

Dispozitii finale 

Art.19. Acordul utilizatorilor la stabilirea taxei speciale de salubrizare se 

considera exprimat ca urmare a necontestarii hotararii consiliului local al comunei 

Hidiselu de Sus prin care s-a instituit taxa. 

 


