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METODOLOGIA
de declarare, calculare şi achitare a taxei speciale de salubritate

Art.1. Taxa se plăteşte anual, în patru rate egale, până la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 15
decembrie, inclusiv.
Art.2. Declararea, calculul şi achitarea taxei speciale de salubritate se fac conform anexei nr. 4.1.1 la
prezenta hotărâre.
Art.3. Taxa specială de salubritate, majorările de întârziere pentru neplata în termen, amenzile pentru
nedepunerea în termen a declaraŃiilor privind taxa specială de salubritate constituie venituri cu destinaŃie specială a
bugetului local, fiind utilizate pentru:
1
- plata serviciului de salubrizare a comunei;
- constituirea unui fond care să susŃină parŃial sau total sistemul de neutralizare/stocare a deşeurilor
municipale şi asimilate acestora;
- alte cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităŃii de salubrizare a comunei.
Art.4. Constituie contravenŃii următoarele fapte:
a) depunerea peste termen a declaraŃiilor prevăzute la pct.4 din anexa nr.4.1.1 la prezenta hotărâre;
b) nedepunerea declaraŃiilor prevăzute la pct.4 din anexa nr.4.1.1 la prezenta hotărâre;
c) refuzul de a încheia contractul de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul de salubritate de
către persoanele juridice, potrivit pct.6 din anexa nr.4.1.1 la prezenta hotărâre.
ContravenŃia prevăzută la lit.a) se sancŃionează cu amendă de la 25 lei la 150 lei pentru persoane fizice.
ContravenŃia prevăzută la lit.b) se sancŃionează cu amendă de la 50 lei la 300 lei pentru persoane fizice.
ContravenŃia prevăzută la lit.c) se sancŃionează cu amendă de la 75 lei la 450 lei pentru persoane juridice.
Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor se fac de persoanele împuternicite din cadrul compartimentului
buget-finanŃe al Primăriei comunei Macea, prin dispoziŃie emisă de către Primarul comunei Macea.
Art.5. Agentul economic care prestează serviciul de salubrizare menajeră a comunei are obligaŃia să depună
trimestrial situaŃia cantităŃilor fizice de deşeuri municipale şi a celor similare acestora ridicate de la fiecare persoană juridică.
CantităŃile vor fi confirmate de către persoanele juridice. SituaŃia se depune la Compartimentul buge-finanŃe al Primăriei
Macea până la data de 25 a lunii următoare a fiecărui trimestru.
În cazul persoanelor juridice, situaŃia mai sus menŃionată va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: denumire,
sediul, cod unic de înregistrare fiscală, cantitatea de deşeuri ridicată. În cazul persoanelor juridice care au deschise puncte de
lucru, informaŃiile se vor transmite analitic, pentru fiecare punct de lucru, la numărul curent din situaŃie unde este menŃionat
sediul social.
În cazul persoanelor fizice, asociaŃii familiale, persoane fizice independente, situaŃia va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele date: nume, prenume/denumire, adresa/sediul, cod unic de înregistrare fiscală, cantitatea de deşeuri ridicată.
Art.6. Persoanele juridice, pentru transportul, colectarea şi depozitarea/neutralizarea deşeurilor municipale - deşeuri
menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziŃie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza
localităŃii, precum şi deşeuri similare cu deşeurile municipale - deşeuri provenite de la mica sau marea industrie, din comerŃ,
din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziŃie şi proprietăŃi similare cu deşeurile municipale şi care pot fi
transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea, vor achita tariful de salubrizare în baza contractului de prestări
servicii încheiat cu operatorul de salubritate
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ANEXA NR.4.1.1

Modul de declarare, calculul şi achitarea taxei speciale de salubritate
1. DispoziŃii generale.
Taxa se datorează:
- în cazul persoanelor fizice, pentru transportul, colectarea şi depozitarea/neutralizarea deşeurilor municipale - deşeuri
menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziŃie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe raza
localităŃii;
ObligaŃia de plată a acestei taxe revine:
- persoanelor fizice care domiciliază sau locuiesc în comuna Macea;
2. Calculul taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice.
Pentru persoanele fizice, taxa se calculează în funcŃie de numărul de persoane care domiciliază sau locuiesc în
comuna Macea, indiferent de vârsta acestora.
3. Pentru asociaŃiile familiale, cabinetele individuale şi persoanele fizice independente, taxa se calculează la fel
ca la pct. 2 în funcŃie de numărul de angajaŃi şi/sau colaboratori al acestora.
4. Modul de depunere a declaraŃiilor de impunere de către persoane fizice
Pentru luarea în evidenŃă ca plătitori ai taxei de salubritate, proprietarul imobilului sau titularul contractului de
închirere depune o declaraŃie de impunere iniŃială cuprinzând numărul de persoane care locuiesc împreună cu el (conform
anexei nr.4.1.2).
În cazul în care nu intervin modificări ale datelor prevăzute în declaraŃia iniŃială (domiciliu, număr de persoane,
cantitatea de deşeuri menajere) a persoanelor fizice, nu este necesară depunerea unei noi declaraŃii.
Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaŃia de a declara şi
achita taxa revine chiriaşului.
În situaŃia imobilelor retrocedate prin Legea 114/1996 şi Legea nr.10/2001 în care proprietarul este obligat a menŃine
cu chirie persoanele care locuiesc în aceste imobile, obligaŃia de depunere a declaraŃiei şi de plată revine chiriaşului.
Dacă, în cursul lunii, au loc modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc într-un imobil,
proprietarul sau chiriaşul va depune o declaraŃie rectificativă în termen de 30 zile de la data când apare modificarea
(conform anexei nr.4.1.3).
Taxa se datorează pentru persoanele fizice care locuiesc minimum 30 zile calendaristice consecutive în
comuna Macea. Taxa se dă la scădere pentru persoanele fizice care lipsesc din comuna Macea minim 30 zile
calendaristice consecutive.
Taxa de salubritate se debitează după cum urmează:
- cu data de 1 a lunii în care s-a produs modificarea numărului de persoane pe baza declaraŃiilor de impunere
sau a constatărilor efectuate de către serviciile de specialitate;
- cu data la care a fost dată la scădere la vechiul domiciliu, în cazul schimbării domiciliului.
Taxa de salubritate se dă la scădere începând cu 1 a lunii următoare depunerii declaraŃiei rectificative în cazul
modificării numărului de persoane. În cazurile în care declaraŃiile rectificative au fost depuse în termen şi
contribuabilul poate face dovada că în luna în care a fost depusă declaraŃia, persoanele respective nu au mai locuit în
respectivul imobil, darea la scădere se face începând cu data de 1 a lunii depunerii declaraŃiei.
ObligaŃia de a depune declaraŃia privind taxa de salubritate revine tuturor proprietarilor, persoane fizice, care
deŃin imobile în comuna Macea sau chiriaşilor.
Este interzisă depozitarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor municipale de către persoanele fizice care le
produc.
5. Modul de plată al taxei de salubritate de către persoane fizice, asociaŃiile familiale, cabinetele
individuale şi persoanele fizice independente
Taxa se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Macea.
De asemenea, taxa se poate achita prin ordin de plată. În acest sens, contribuabilul va depune o cerere la
DirecŃia Venituri în care va menŃiona:
- numele, prenumele contribuabilului;
- adresa imobilului;
- banca şi contul bancar al plătitorului;
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- perioada pentru care se doreşte achitarea taxei prin bancă;
- numărul de persoane pentru care achită taxa.
Taxa se consideră plătită la data depunerii în bancă a ordinului de plată (data vizei băncii).
Taxa se poate achita oricând în cursul lunii, pentru orice perioadă doreşte contribuabilul.
6. Persoanele juridice.
Persoanele juridice, pentru transportul, colectarea şi depozitarea/neutralizarea deşeurilor municipale - deşeuri
menajere şi alte deşeuri care, prin natură sau compoziŃie, sunt similare cu deşeurile menajere şi care sunt generate pe
raza localităŃii, precum şi deşeuri similare cu deşeurile municipale - deşeuri provenite de la mica sau marea industrie,
din comerŃ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziŃie şi proprietăŃi similare cu deşeurile
municipale şi care pot fi transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea, vor achita tariful de salubrizare în
baza contractului de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubritate.
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ANEXA NR.4.1.2

ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
COMUNA MACEA
CONSILIUL LOCAL

DECLARAłIE
privind taxa specială de salubritate pentru persoane fizice

Subsemnatul (a) ___________________________________________________________________________,
Cod Numeric Personal
(se înscrie CNP al capului de familie )
proprietar/chiriaş al imobilului situat în
MACEA, sat SÎNMARTIN, nr. _______declar pe proprie răspundere, cunoscând sancŃiunile prevăzute de legea
penală pentru cei ce fac declaraŃii mincinoase, că la adresa mai sus menŃionată locuiesc ____ persoane.
1

Totalul de ______ persoane menŃionate mai sus este compus din:
număr membri familie
număr chiriaşi
alte persoane

Macea, Semnătura,

Data ____/___/______

1

se va menŃiona numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată.
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ANEXA NR.4.1.3
ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
COMUNA MACEA
CONSILIUL LOCAL

DECLARAłIE RECTIFICATIVĂ *
privind taxa specială de salubritate pentru persoane fizice

NUME CONTRIBUABIL_____________________________
COD NUMERIC PERSONAL
LOCALITATE _____________________________
NR. ______

Nr.
crt

Nr. persoane
declarate

Nr. persoane
intrate

Nr. persoane
ieşite

Data la care a avut
loc modificare

Perioada pentru
care are loc
modificarea

DeclaraŃia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancŃiunile prevăzute de legea penală
pentru cei ce fac declaraŃii mincinoase.
* DeclaraŃia rectificativă se depune în situaŃia în care apar modificări în cursul lunii privind
numărul de persoane.
DeclaraŃia se depune la Primăria comunei Macea.

Macea, Semnătura,

Data ____/____/_______

