
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII  
 

HOTĂRÂRE 

aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale 
serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna 

GURA TEGHII, judeţul BUZĂU  

 

 Consiliul Local al U.A.T. comuna GURA TEGHII 

 

Având în vedere, 
 
- referatul de aprobare al primarului comunei GURA TEGHII, în calitatea 
sa iniţiator, înregistrat sub nr. .........2022; 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei GURA TEGHII 
înregistrat sub nr. ............2022; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local GURA TEGHII 
înregistrat sub nr.............../ ......................; 
- prevederile art. 8, alin.(3), lit. lit.j) şi lit.k) din legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), 
lit. k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi 
alin.(3) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.17 alin.(5),alin.(6) şi alin.(7), art.60 alin.(1) pct.A din 
O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor; 
- prevederile art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor; 



- prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 
alin.(1) şi alin.(3) lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1 (1) Se aprobă tarifele, pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă şi textile aferente prestării serviciului public de 
salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori", practicate de operatorul serviciului 
de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care utilizatorii beneficiază 
individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din 
aceasta; 
(2) Se aprobă tarifele, pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de 
hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile aferente prestării serviciului public 
de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori", practicate de operatorul serviciului 
de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care utilizatorii beneficiază 
individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, în 
conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor de 
hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile aferente prestării serviciului public 
de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori," atât pentru utilizatori persoane fizice 
cât şi pentru utilizatori persoane juridice (restul utilizatorilor, alţii decât 
persoanele fizice), în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 
contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare în conformitate cu anexa nr.1 prezenta hotărâre. 



(4) Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor 
altele decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile aferente prestării 
serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori," atât pentru 
utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori persoane juridice (restul 
utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice), în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de 
salubrizare cu operatorul de salubrizare în conformitate cu anexa nr.1 
prezenta hotărâre. 
(5) Se aprobă volumul/cantitatea minim-ă lunară de deşeuri municipale 
şi de deşeuri similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului 
de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 
ridicate de la utilizatorii persoane juridice(toţi alţii decât persoanele 
fizice) care îşi desfăşoară activitatea pe raza U.A.T comuna GURA 
TEGHII, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual cu/fără 
contract, care încheie/ nu încheie contract de salubrizare cu operatorul 
de salubrizare în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 
(6) Se aprobă pentru utilizatorii persoanele juridice (toţi alţii decât 
persoanele fizice) care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul 
serviciului de salubrizare şi cărora li se impune taxa de salubrizare, ca 
pentru orice volum/cantitate lunar-ă de deşeuri colectat-ă în plus faţă de 
volumul/cantitatea lunar-ă minim-ă stabilit-ă în conformitate cu anexa 
nr.2 la prezenta hotărâre, conform principiului „plăteşte pentru cât 
arunci”, să plătească contravaloarea volumului/cantităţii colectat-e în 
plus. 
(7) Se aprobă tarifele, pentru serviciul public de salubrizare - activitatea 
de colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora - activitate prestată ocazional de către operatorul serviciului de 
salubrizare al comunei GURA TEGHII, practicate de operatorul 
serviciului de salubrizare al comunei GURA TEGHII, în cazul prestaţiilor 
de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 



(8) Se aprobă tarifele, pentru serviciul public de salubrizare - activitatea 
de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare - 
activitate prestată ocazional de către operatorul serviciului de salubrizare 
al comunei GURA TEGHII, practicate de operatorul serviciului de 
salubrizare al comuni GURA TEGHII, în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de 
salubrizare, în conformitate cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre 
 Art.2 Tarifele pentru serviciul de salubrizare - activităţile 
prezentate la art. 1 nu conţin T.V.A., operatorul nefiind plătitor de TVA; 
 Art.3 (1) Tarifele şi taxele pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă şi textile, aferente prestării serviciului de salubrizare 
– activitatea de "Colectare separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce 
atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
baterii şi acumulatori” şi prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 
includ şi contribuţia pentru economia circulară, prevăzută în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, calculată numai pentru deşeurile 
destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în hotărârea de dare în 
administrare. 
(2) Tarifele şi taxele pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de 
hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, aferente prestării serviciului de 
salubrizare – activitatea de "Colectare separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi 
comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, 
fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori” şi prezentate în anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre, includ şi contribuţia pentru economia circulară, prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, calculată pentru deşeurile 
destinate a fi eliminate prin depozitare. 
 Art.4 (1) Operatorul serviciului de salubrizare pe baza tarifelor 
odată aprobate, se va ocupa cu încheierea contractelor cu utilizatorii şi 
încasarea sumelor din facturile emise.  



(2) Taxele speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, 
sticlă şi textile şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă 
şi textile (prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre),  aferente 
prestării serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea 
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri 
de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât pentru 
utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori persoane juridice (restul 
utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice), vor fi instituite şi încasate de 
către autorităţile administraţiei publice locale ale comunei GURA TEGHII 
şi decontate lunar operatorului serviciului de salubrizare direct din 
bugetul local. 
(3) Se aprobă regulamentul taxelor speciale instituite pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile şi pentru gestionarea 
deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile 
(prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre) aferente prestării 
serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi 
transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv 
fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori," atât pentru 
utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori persoane juridice (restul 
utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice), în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de 
salubrizare cu operatorul de salubrizare, în conformitate cu anexa nr.3 la 
prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta  
  Art. 5 În termen de maxim 6 luni de la adoptarea prezentei 
hotărâri, operatorul serviciului de salubrizare al comunei GURA TEGHII 
pentru activitaţile pentru care are hotărâre de dare în administrare, va 
inventaria toţi utilizatorii de pe raza teritorial administrativă a comunei 
GURA TEGHII şi va încheia contractele de prestare a serviciului de 
salubrizare şi va comunica Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale 
din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei GURA 
TEGHII, pentru a li se impune taxa specială de salubrizare, utilizatorilor 
care beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de 
prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de 
salubrizare. 
  Art.6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei GURA TEGHII nr. 18 din 
25.02.2022; 

Art.7 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri 
îşi încetează aplicabilitatea . 



 Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se 
încredinţează secretarul comunei și SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚ I  
PUBLICE GURA TEGHII, judeţul BUZĂU. 
 Art.9 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică 
şi va transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.  
 

Nr.  
DATA 29.04.2022 
GURA TEGHII 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 

ROSCOIU PETRUTA 

                                                                         Contrasemnează, 
                                                                         Secretar general, 

 
            DOROICAN DANIEL 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei 
GURA TEGHII  in sedinta ordinară din data de 29.04.2022  cu respectarea 
prevederilor art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un numar de ____ voturi pentru ,  
___abtineri si ____voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in 
functie si _____  consilieri prezenti la sedinta. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII  
 
 

Anexa nr.1 la HCL nr. ........ / 29.04.2022 

 
Tarifele pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile cât şi pentru gestionarea deşeurilor altele decât 

cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile  

Taxele speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile şi pentru gestionarea deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile 

Tarifele pentru serviciul public de salubrizare - activitatea de colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, 
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

Tarifele pentru serviciul public de salubrizare - activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare 

 
Nr. 
crt. 

Activitatea Modul de contractare Modul de facturare / taxe / tarife Modul de plată 
PERSOANE 
FIZICE 

PERSOANE 
JURIDICE - 
Restul 
utilizatoril
or, alţii 
decât 
persoanele 
fizice – (ag. 
economici, 
instituţii 
publice, 
etc.) 

PERSOANE FIZICE PERSOANE 
JURIDICE - 
Restul 
utilizatorilor, alţii 
decât persoanele 
fizice – (ag. 
economici, 
instituţii publice, 
etc.) 

PERSOANE 
FIZICE 

PERSOA
NE 
JURIDIC
E - 
Restul 
utilizato
rilor, 
alţii 
decât 
persoane
le fizice 
– (ag. 
economi
ci, 



instituţii 
publice, 
etc.) 

1. Colectarea separată şi 
transportul separat al 
deşeurilor municipale 
şi al deşeurilor 
similare provenind 
din activităţi 
comerciale din 
industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii 
colectate separat, fără 
a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice 
şi electronice, baterii 
şi acumulatori 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare   (2  
lei/persoană/lună) 
 
 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare  (8   
lei/persoană/lună) 

-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de 
hârtie, metal, 

plastic, și sticlă, în 
cazul prestaţiilor 
de care beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare (555 
lei/to sau 50  
lei/mc) 
 
-Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de 
hârtie, metal, 

plastic, și sticlă, în 
cazul prestaţiilor 
de care beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare (500  
lei/to sau 175 

-Contract - 
factură - 
chitanţă / 
Contract - 
factură - 
plata in 
contul 
operatorului 
-Direct în 
bugetul 
local 

-Contract 
- factură 
- 
chitanţă 
/ 
Contract 
- factură 
- plata in 
contul 
operator
ului 
-Direct în 
bugetul 
local 



 
 
- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile (4   
lei/persoană/lună, 
48  
lei/persoană/an), 
în cazul prestaţiilor 
de care beneficiază 
individual fără 
contract/care nu 
încheie contract de 
salubrizare cu 
operatorul de 
salubrizare 
 
- taxa specială 
pentru gestionarea 
deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, 
metal, plastic, sticlă 
şi textile -  ( 16   
lei/persoană/lună, 
192 
lei/persoană/an), 
în cazul prestaţiilor 
de care beneficiază 
individual fără 
contract/care nu 

lei/mc ) 
 
- taxa specială 
minimă lunară  
pentru gestionarea 
deşeurilor de 
hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi 
textile (555 
lei/lună), în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual fără 
contract/care nu 
încheie contract de 
salubrizare cu 
operatorul de 
salubrizare 
 
- taxa specială 
minimă lunară  
pentru gestionarea 
deşeurilor  altele 
decât cele de 
hârtie, metal, 
plastic, sticlă şi 
textile (500 
lei/lună), în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual fără 
contract/care nu 



încheie contract de 
salubrizare cu 
operatorul de 
salubrizare 

încheie contract de 
salubrizare cu 
operatorul de 
salubrizare 

2. Colectarea şi 
transportul deşeurilor 
provenite din locuinţe, 
generate de activităţi 
de reamenajare şi 
reabilitare interioară 
şi/sau exterioară a 
acestora 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare (150 
lei/to) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare (150 
lei/to) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 
Contract - 
factură - 
plata in 
contul 
operatorului 

Contract 
- factură 
- 
chitanţă 
/ 
Contract 
- factură 
- plata in 
contul 
operator
ului 

3. Colectarea cadavrelor 
animalelor de pe 
domeniul public şi 
predarea acestora 
către unităţile de 
ecarisaj sau către 
instalaţiile de 
neutralizare 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

Pe bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului 
de 
salubrizare 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare (10  
lei/kg + 10 lei/km 
până la locul 
neutralizării) 

Tarife, în cazul 
prestaţiilor de care 
beneficiază 
individual, pe bază 
de contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare 
( 10 lei/kg + 10 
lei/km până la 
locul 
neutralizării) 

Contract - 
factură - 
chitanţă / 
Contract - 
factură - 
plata in 
contul 
operatorului 

Contract 
- factură 
- 
chitanţă 
/ 
Contract 
- factură 
- plata in 
contul 
operator
ului 

 
* în cazul caselor de vacanţă şi asimilate, tarifele şi taxele lunare/anuale percepute pentru fiecare gospodărie în parte, pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile şi pentru deşeurile altele decât cele de hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile, se face la nivelul 

aferent-ă volumului/cantităţii colectat-e  lunare/anuale pentru 1 persoană. 



* în cazul în care utilizatorii persoane fizice nu se prezintă pentru completarea declaraţiilor de impunere privind taxele speciale mai sus 
enumerate, atunci Compartimentul financiar, contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice având în vedere numărul de persoane din fiecare 
gospodărie determinat în baza situaţiilor existente la Registrul Agricol sau a altor situaţii sau declaraţii,  în cazul prestaţiilor efectuate de care 
beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare, va realiza impunerea persoanelor din 
fiecare gospodărie. 
*volumul/cantitatea maxim-ă produs-ă de fiecare locuitor pentru care se percep tarifele/taxele enumerate si de la care în sus se va aplica 
principiul „plăteşte pentru cât arunci” sunt: 

a) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri de hartie, metal, 
plastic, sticlă şi textile este de 0,00803 mc/pers sau 2,8105 kg/pers);  

b) volumul/cantitatea maxim-ă lunar-ă de deşeuri municipale colectat-ă de la fiecare utilizator persoană fizică (deşeuri altele decât cele de 
hartie, metal, plastic, sticlă şi textile) este de 0,0163 mc/pers sau 5,7062 kg/pers.. 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 

 
Anexa nr.2 la HCL nr. ........ / 29.04.2022 

 

 

Volumul/Cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare provenind din activităţi comerciale din industrie 

şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori contractată pentru colectare de fiecare utilizator persoană juridică (restul 

utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice) este cel/cea efectiv produs-ă şi stabilit-ă prin contract împreună cu 
operatorul, dar nu mai puţin-ă pentru fiecare punct,-e de lucru/sediu social, decât cel/cea din următorul tabel: 

 

Volum / 
Cantitate 
minim-ă lunar-
ă produsă/cole 
ctată deşeuri 
de hârtie, 
metal, plastic, 
sticlă şi textile 

Volum / 
Cantitate minim-
ă lunar-ă 
produsă/colectată 
deşeuri altele decât 
cele de hârtie, 
metal, plastic, 
sticlă şi textile 

Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor de 
hârtie, metal, 

plastic, și 
sticlă, în 
cazul 
prestaţiilor 
de care 
beneficiază 
individual, pe 
bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului de 
salubrizare 

Tarife, pentru 
gestionarea 
deşeurilor 
altele decât 
cele de hârtie, 
metal, plastic, 
și sticlă, în 
cazul 
prestaţiilor 
de care 
beneficiază 
individual, pe 
bază de 
contract de 
prestare a 
serviciului de 

N* Valoare 
pentru 
gestionarea 
deşeurilor de 
hârtie, metal, 
plastic, sticlă 
şi textile  în 
cazul 
prestaţiilor 
de care 
beneficiază 
individual 
fără 
contract/care 
nu încheie 
contract de 

Vvaloare 
pentru 
gestionarea 
deşeurilor  
altele decât 
cele de 
hârtie, metal, 
plastic, sticlă 
şi textile, în 
cazul 
prestaţiilor 
de care 
beneficiază 
individual 
fără 
contract/care 



salubrizare salubrizare 
cu operatorul 
de 
salubrizare  

nu încheie 
contract de 
salubrizare 
cu operatorul 
de 
salubrizare  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(1x5x9) sau 
(2x6x9) 

12  
(3x7x10) sau 
(4x8x10)  

Volum 
– mc - 

Cantitate 
– to - 

Volum – 
mc - 

Cantitate – 
to - 

Lei/mc Lei/to Lei/mc Lei/to Deşeuri 
de 
hârtie, 
metal, 
plastic, 
sticlă şi 
textile   

Deşeuri  
altele 
decât 
cele de 
hârtie, 
metal, 
plastic, 
sticlă şi 
textile 

Lei/lună Lei/lună 

  0,24     0,24    50      175          1        1            12         42 

 

* N = nivelul volumului/cantităţii de deşeuri colectat în plus peste volumul minim produs şi colectat de la fiecare utilizator persoană juridică 
(restul utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice) care nu încheie contract cu operatorul de salubrizare, pe fiecare categorie de deşeuri (deşeurile 
de hartie, metal, plastic, sticlă şi textile şi deşeuri altele decât cele de hartie, metal, plastic, sticlă şi textile. Valoarea N poate fi de 1 la 100 şi se 
comunică de către Operator, lunar sau anual, Compartimentul financiar, contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice pentru fiecare utilizator 
persoană juridică (restul utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice) în parte. 
 



Anexa nr.3 la HCL nr.______29.04.2022 

 
 
 
 

REGULAMENT 
privind taxele speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic, 

sticlă şi textile şi pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de hârtie, 
metal, plastic, și sticlă  aferente serviciului public de salubrizare – activitatea 

"Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 

instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori," atât 
pentru utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori persoane juridice 

(restul utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice), în cazul prestaţiilor de care 
beneficiază individual fără contract/care nu încheie contract de salubrizare cu 

operatorul de salubrizare  
 
I. Dispoziţii generale 
 
Art. 1 - Relatiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi 
utilizatorii săi se desfăşoară pe baze contractuale, pentru care 
utilizatorii datorează tarife. 
Art. 2 - (1) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt 
persoanele fizice şi persoanele juridice (restul utilizatorilor, alţii 
decât persoanele fizice) care beneficiază de activităţile specifice 
serviciului de salubrizare date în administrare operatorului. 
(2)În cazul acestor activităti prestarea se realizează pe baza unui 
contract, încheiat în nume propriu cu operatorul pentru 
prestarea serviciului la nivelul U.A.T. comuna GURA TEGHII, 
judeţul BUZĂU. 
Art. 3 - Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt: 

1.persoanele fizice; 
2.persoanele fizice autorizate să desfăşoare  activităti  

economice, potrivit prevederilor OUG 44/2008 privind 
desfăşurarea  activitătilor  economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3.persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: 
medicale, de avocatură,  notariale, de expertiză contabilă,  de 
expertiză  tehnică,  de consultantă fiscală,  de contabil autorizat, 
de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, 
de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei 
sau alte profesii asemănătoare desfăşurate în mod autonom, în 
conditiile legii; 



4.persoane juridice, cum sunt: regiile autonome, societătile şi 
companiile nationale, societătile bancare şi orice alte societăti 
comerciale, cooperativele meşteşugăreşti, cooperativele de 
consum, cooperativele de credit, organizatiile politice, sindicale, 
profesionale, patronale şi cooperatiste, institutiile publice, 
unitătile  şi  institutiile de învătământ de stat, confesional sau 
particular, unitătile sanitare, asociatiile, fundatiile, federatiile, 
cultele religioase, sau orice alte entităti. 

5.persoanele fizice sau juridice  care au calitatea de locatar 
(chiriaş/utilizator), comodatar;  

6.persoanele fizice pentru deşeurile generate la clădirea de 
domiciliu sau la altă clădire atunci când aceasta este diferită de 
cea de la adresa de domiciliu; 

7.persoanele juridice pentru deşeurile generate la sediu, 
sucursale, filiale, puncte de lucru sau locul unde se desfăşoară 
efectiv activitatea; 

8.persoanele  fizice  sau   juridice  care  au  în   administrare,  
folosintă, concesiune,  închiriere  imobile  aflate  în  proprietatea  
statului  sau  a U.A.T. comuna GURA TEGHII. 
Art. 4 – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 se instituie taxele 
speciale pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic 
sticlă şi textile şi pentru gestionarea deşeurilor altele decât cele de 
hârtie, metal, plastic, sticlă şi textile aferente serviciului public de 
salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul 
separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulator," atât 
pentru utilizatori persoane fizice cât şi pentru utilizatori persoane 
juridice (restul utilizatorilor, alţii decât persoanele fizice), în cazul 
prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract/care nu 
încheie contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare, 
denumită în continuare taxa/taxei/taxele speciale.  
(2) Taxa specială se datorează de persoana fizică sau juridică, 
după caz, care are în proprietate clădirea. 
(3) În situatia în care proprietarul clădirii  prezintă contractul de 
închiriere, (după caz, înregistrat la organul fiscal din subordinea 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, /leasing financiar 
/comodat /concesiune/folosintă/administrare), taxa specială de 
salubrizare se datorează de către locatar/comodatar/persoanele 
fizice sau juridice care au în administrare, folosintă, concesiune, 
închiriere imobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice, a statului sau a U.A.T. comuna GURA TEGHII. 
(4) Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri pentru 
care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii: 



a) proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de 
închiriere încheiat în formă scrisă; 
b) contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la organul fiscal 
competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare 
Fiscală, în scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de 
folosintă a bunurilor, în conditiile legii; 
c) locatarul, nu este membru al familiei locatorului cu exceptia 
cazului în care acesta este reprezentantul unei persoane juridice. 
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică pentru imobilele aflate în 
proprietatea statului sau a U.A.T. comuna GURA TEGHII. 
(6) Taxa specială de salubrizare se datorează de utilizatori în 
functie de numărul de persoane din fiecare familie sau de 
numărul de persoane care locuiesc la o anumită adresă, în cazul 
utilizatorilor prevăzuti la art. 3 pct.1. 
(7) Taxa specială  de salubrizare se datorează  de utilizatori, în 
functie de volumul/cantitatea de deșeuri ridicat-ă lunar, în cazul 
utilizatorilor prevăzuti la art. 3 pct. 2÷8. 
 
 
II. Stabilirea taxei speciale de salubrizare 
 
Art. 5 - Autorităţile administraţiei publice locale ale U.A.T. 
comuna GURA TEGHII, împreună cu operatorul serviciului de 
salubrizare au obligatia să tină, evidenta tuturor utilizatorilor cu 
şi fără contracte de prestări servicii de la nivelul U.A.T. comuna 
GURA TEGHII. 
Art. 6 - Operatorul serviciului de salubrizare are obligatia să 
identifice utilizatorii care beneficiază de prestatia serviciului de 
salubrizare fără contract, cu sprijinul autorităţilor administraţiei 
publice locale ale U.A.T. comuna GURA TEGHII, în condiţiile 
legii. 
Art. 7 – (1) După identificarea utilizatorilor, operatorii transmit o 
notificare către utilizatorii care beneficiază de prestatia 
serviciului de salubrizare fără contract.  
(2) Notificarea se comunică  prin remiterea acesteia utilizatorului, 
dacă se asigură  primirea sub semnătură a actului respectiv, sau 
prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost 
posibilă, aceasta se realizează potrivit prevederilor Codului de 
procedură civilă. 
(4) Notificarea care nu a fost comunicată potrivit alin. (2) sau (3) 
nu este opozabilă utilizatorului şi nu produce niciun efect juridic. 
(5) Notificarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, cel putin: 
a) data, ora şi locul la care utilizatorul are obligatia să se prezinte 
să încheie contractul de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) baza legală a solicitării; 



c) scopul solicitării  –  încheierea contractului de prestare a  
serviciului de salubrizare; 
d) documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte; 
e) consecintele şi sancţiunile în cazul neîncheierii contractului cu 
operatorul serviciului de salubrizare; 
f) numele și semnătura olografă a persoanelor împuternicite ale 
operatorului, precum și ștampila emitentului. 
(6) Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări 
servicii cu operatorul de salubrizare licentiat în aria U.A.T. 
comuna GURA TEGHII constituie contraventie și se sanctionează 
cu amendă potrivit prevederilor art.30 alin.(5) din Legea 
101/2006 a serviciului de salubrizare a localitătilor, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(7) În situatia prevăzută la alin. (6) autorităţile administraţiei 
publice locale, aplică, în conditiile legii, sanctiunea 
contraventională prevăzută de Legea 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitătilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(8)  Operatorul  transmite autorităţilor administraţiei publice 
locale ale U.A.T. comuna GURA TEGHII, pentru fiecare dintre 
utilizatorii identificati care beneficiază de prestatia serviciului de 
salubrizare fără contract, documentatia care cuprinde 
următoarele: 

a)notificarea   transmisă   utilizatorului,   împreună   cu   
dovezile   de comunicare ale acesteia; 

b)numele     și      prenumele /denumirea     utilizatorului,     
adresa de domiciliu /sediu utilizator, adresa clădirii, tipul de 
utilizator precum şi volumul de deșeuri generat lunar de 
utilizatorul persoană juridică. 

c)propunerea privind cuantumul taxei  speciale de  salubrizare 
lunare pentru fiecare utilizator în parte. 
(9) În situatia în care documentatia fiecărui utilizator nu contine 
unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la alin. (8) 
autorităţile administraţiei publice locale, solicită operatorului 
completarea documentatiei. 
(10) Transmiterea documentatiei prevăzută la alin. (8) se 
realizează de către operator, lunar, până la data de întâi a lunii 
următoare celei în care a fost transmisă Notificarea. 
(11) După primirea documentatiei complete pentru fiecare 
utilizator, autorităţile administraţiei publice locale întocmește 
înştiinţarea către utilizator, în vederea instituirii taxei speciale de 
salubrizare, potrivit anexei nr.1 la prezentul regulament. 



(12) Lunar, până la data de întâi ale lunii următoare celei în care 
a fost comunicată înştiinţarea, Compartimentul financiar, 
contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice, întocmeşte lista 
utilizatorilor înştiinţaţi, în conformitate cu anexa nr.2 la 
prezentul regulament. 
Art.8 – (1)Utilizatorii notificati potrivit art.7 alin.(11) au obligatia 
ca în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării să se prezinte la 
Primăria U.A.T. comuna GURA TEGHII în vederea depunerii 
Declaratiei de impunere a taxei speciale. 
(2) Nerespectarea prevederilor de la alin.(1) conduce la emiterea 
Deciziei de impunere din oficiu, în baza altor documente sau 
situaţii de care dispun autorităţile administraţiei publice locale 
(ROL, registru agricol, evidenţa populaţiei etc.). 
(3) În cazul nedepunerii declaratiei de impunere, pentru 
stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare obligatia 
de plata se va stabili  din  oficiu,  pentru fiecare clădire, pe 
baza  unui volum de deşeuri transmis de operatorul serviciului 
de salubrizare, potrivit  prevederilor art. 7 alin. (8) lit. b. 
(4) Dacă utilizatorul se prezintă la Primăria U.A.T. comuna GURA 
TEGHII, în termen de 10 zile, de la primirea notificării și depune 
o copie a contractului încheiat cu operatorul de salubritate, 
acestuia nu i se mai percepe taxa specială, începând cu data de 
întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul. 
(5) Modelul Declaratiei pentru stabilirea taxei speciale de 
salubrizare este prevăzut în anexa nr. 3a şi 3b la prezentul 
regulament. 
(6) Modelele Deciziei privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare şi respectiv a Deciziei referitoare la obligatiile de plată 
accesorii sunt prevăzute în anexele nr.4 şi nr.5 la prezentul 
regulament. 
(7) Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul 
persoanelor fizice se vor emite decizii de impunere pentru 
stabilirea taxei speciale de salubrizare şi se vor transmite 
contribuabililor. 
Art.9 - Taxa specială de salubrizare se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care a fost comunicată de 
către operatorul serviciului de salubrizare, Notificarea prevăzută 
la art. 7. 
Art. 10 – (1) Dispozitiile art.8 alin.(1) sunt aplicabile și pentru 
următoarele situatii: 
a) modificări  de natură  să conducă  la schimbarea cuantumului 
taxei speciale de salubrizare; 
b) modificări privind domiciliul/sediul utilizatorului ori regimul 
juridic.  
(2) Modificările operează începând cu data de 1 ale lunii 
următoare celei în care s-a depus declaratia. 



Art. 11 – (1) Declaratia depusă de utilizatori reprezintă titlu de 
creantă și produce efectele juridice ale înștiintării de plată de la 
data depunerii acesteia, în conditiile legii. 
(2) Declaratia se face pe propria raspundere a utilizatorului sub 
sanctiunile aplicate faptei de fals în actele publice. 
Art. 12 – (1) Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare, se 
face în baza declaraţiei depuse la Primăria U.A.T. comuna GURA 
TEGHII la care se anexează contractul de prestari servicii de 
salubrizare încheiat cu operaratorul serviciului de salubrizare,  
actul prin care se transferă dreptul de proprietate asupra clădirii 
sau actul prin care încetează contractul de administrare 
/folosinţă /comodat/concesiune/închiriere, după caz. 
(2) Scăderea de la plata taxei speciale de la rolul fiscal al 
utilizatorului se face la cererea acestuia, începand  cu data de  
întâi a lunii urmatoare celei în care a fost încheiat contractul cu 
operatorul serviciului de salubrizare /actul prin care se transfera 
dreptul de proprietate asupra cladirii sau actul prin care 
încetează contractul de administrare /folosinţă/comodat/ 
concesiune/închiriere, dupa caz. 
(3) Dispozitiile prezentului articol operează numai în situatia 
plătii integrale, la zi, a taxei speciale, inclusiv a accesoriilor. 
 
III. Plata taxei speciale de salubrizare 
 
Art. 13 – (1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar și se 
achită până la data de 10 a lunii următoare inclusiv. 
(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de 
salubrizare, se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit 
pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale datorate la bugetul 
local. 
(3)Plata taxei speciale de salubrizare se poate achita şi în avans 
faţă de termenele scadente. 
(4) Taxa specială de salubrizare se achită  în contul  nr. 
RO.................... TREZ...................... XX, deschis  la  Trezoreria    
__________,  beneficiar  U.A.T. comuna GURA TEGHII,  CIF 
................. 
Art. 14 – (1) Taxa specială de salubrizare se încasează de la 
utilizatori la ghișeele Compartimentului financiar, contabilitate, 
impozite şi taxe, achiziţii publice din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului comunei GURA TEGHII, în numerar 
sau prin intermediul cardurilor bancare. 
(2) Compartimentul financiar, contabilitate, impozite şi taxe, 
achiziţii publice procedează la aplicarea procedurilor de 
executare silită pentru colectarea taxei speciale de salubrizare. 
 



IV. Decontarea   sumelor   încasate   cu   titlu   de   taxă   
specială de salubrizare către operatorul serviciului de 
salubrizare prestarea serviciului de salubrizare la nuvelul 
U.A.T. comuna GURA TEGHII 
 
Art. 15 – Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se fac 
venit la bugetul local al U.A.T. comuna GURA TEGHII. 
Art. 16 – (1 Compartimentul financiar, contabilitate, impozite şi 
taxe, achiziţii publice transmite operatorului serviciului  de 
salubrizare, până la data de 10 a lunii curente  pentru  luna 
precedentă, sumele incasate reprezentând  taxa specială de 
salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestaţiilor de 
care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu 
operatorul serviciului de salubrizare. 
(2) In termen  de 5 zile lucrătoare de la data primirii situaţiei  
mentionate la alin. (1),  operatorul serviciului de salubrizare 
întocmeste, în limita sumelor  încasate cu această destinatie,  
decontul lunar privind serviciul de  salubrizare prestat în luna 
respectivă utilizatorilor fără  contract încheiat, decont care  va  
cuprinde: numele şi prenumele/denumirea şi numarul  
persoanelor fizice/juridice pentru  care se deconteaza serviciul  
de salubrizare prestat,  adresa  cladirii,  suma  de plata  aferenta  
serviciului  de salubrizare prestat. 
(3) Pe baza  decontului Compartimentului financiar, 
contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice, operatorul 
serviciului de salubrizare primeşte direct din bugetul local 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.  
(4) Între comuna GURA TEGHII şi operatorul serviciului de 
salubrizare se va încheia o convenţie privind plata sumelor 
încasate cu titlu de taxa specială de salubrizare. 
 
 
V. Dispoziţii finale 
 
Art. 17 – (1)Prevederile prezentului Regulament nu este aplicabil 
în situatia în care contractul de prestări servicii de salubrizare 
este denuntat unilateral/reziliat de către părti din diferite cauze, 
recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului 
efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul 
prezentului Regulament fiind şi acela de a crește  numărul  
utilizatorilor care au contracte de prestări servicii de salubrizare 
cu operatorul serviciului de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna 
GURA TEGHII. 
(2) Anexele 1÷5 la prezentul regulament sunt parte integrantă a 
acestuia. 
 



Anexa nr.1 la regulamentul  

taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 
 

ÎNSTIINŢARE 
 

pentru depunerea Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare  

 

 

 Către, 
    

 Numele şi prenumele/denumirea _________________________________ 

 Domiciliul/sediul : România/____________, judeţul _________________, 

codul poştal __________, municipiul/oraş/comună/ 

____________________________ sat/sector _____________________________, 

str._____________________________, nr.______, bl._____,et.____, ap.__________, 

C.U.I / C.I.F._________________________ 

în conformitate cu prevederile HCL GURA TEGHII nr._________ din data de 

___________ privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele 

activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. 

comuna GURA TEGHII, judeţul BUZĂU, vă aducem la cunoştinţă că s-a 

instituit taxa specială de salubrizare datorată de utilizatorii, în cazul 

prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, şi care nu au încheiat 

contract de prestare cu operatorul serviciului de salubrizare al comunei 

GURA TEGHII, judeţul BUZĂU, precum şi a notificării transmise de 

operatorul de salubrizare, 

 Vă aducem la cunoştinţă că în termen de 10 zile aveţi obligaţia să 
vă prezentaţi la Primăria comunei GURA TEGHII, în vederea declaraţiei 
de impunere a taxei speciale de salubrizare. 

 Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de 

impunere din oficiu. 

  

Inspector, 

 

_____________________ 



Anexa nr.2 la regulamentul  
taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 

 
Lista utilizatorilor înştiinţaţi 

 
În cazul persoanelor juridice: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
Persoană juridică 

Cod unic 
de 
înregistrare 

Adresa Sediu Adresa unde beneficiază de 
serviciul de salubrizare 

Cantitatea de 
deşeuri generate 
pentru fiecare 
imobil 

Nr. / data 
notificării 
transmisă de 
operatorul 
serviciului de 
salubrizare 

 
 
 
 
 

      

 
 
În cazul persoanelor fizice: 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire Persoană 
fizică 

Cod 
numeric 
personal 

Adresa domiciliu Adresa unde beneficiază de 
serviciul de salubrizare 

Număr de 
persoane 

Nr. / data 
notificării 
transmisă de 
operatorul 
serviciului de 
salubrizare 

 
 
 
 

      

 
 
 



Anexa nr.3a la regulamentul  

taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 
 

DECLARAŢIE 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice 

 
Subsemnatul (a) (Nume şi Prenume)   ______________________________________,  C.N.P  

 

domiciliat/ă în __________________________________________________, proprietar al imobilului situat în sat _____________, comuna 

GURA TEGHII, judeţul BUZĂU, str._________________________, nr. ____, bl. __ sc. _____, ap.______ , având cont deschis la Banca 

______________________________, cont nr. _________________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de 
legea penală pentru cei ce fac declaraţii mincinoase, că la adresa mai sus menţionată locuiesc un număr de      ___ persoane şi că am               

sau nu am           alte proprietăţi.  
 Totalul de         persoane menţionate, care locuiesc la adresa proprietăţii mai sus menţionate, este compus din:  
Nr.crt Nume şi Prenume Categorie persoane CNP  Taxa 

specială 
lei/lună/lo

cuitor 

Număr 
luni 

Taxa 

specială 
datorată 

Termen 

de plată 

Membri 

familie 

Chiriaşi Alte     

1.          

2.          

3.          

4.          

.....          

n.          

GURA TEGHII,              Nume şi Prenume (în clar) 
Data ______/____/ 20___            ______________________ 

                 Semnătură 

________________________ 

 

Declaraţia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru cei care fac declaraţii mincinoase.  

Declaraţia prezentă reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. 
Declaraţia se depune la sediul Primăriei comunei GURA TEGHII, cu sediul în sat GURA TEGHII, str.______________,  nr.___, comuna GURA 

TEGHII, jud. BUZĂU 

 

 

 



Anexa nr.3b la regulamentul  

taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 
 

DECLARAŢIE – persoane juridice -  

privind taxa specială de salubrizare pentru cabinetele individuale, persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile de familie, persoane juridice 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 

 

C.U.I. / C.I.F. 

 

DENUMIRE 

JUDEŢ 

 

LOCALITATE       COD POŞTAL  

 

STRADA        NR. 

 

BLOC     SCARA   AP. 

 

TELEFON      e-mail  

BANCA                                                   CONT NR.  

Nr. 

crt. 

Adresa imobilului de unde se face 

colectarea 

Volum 

deşeuri 

-mc- 

Taxa 

specială 

- mc- 

Număr 

de luni 

Taxa 

specială de 

salubrizare 

datorată 

Termen 

de plată 

       

       

       

Declaraţia se face pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală 
pentru cei care fac declaraţii mincinoase.  

Declaraţia prezentă reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de 
plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. 
Declaraţia se depune la sediul Primăriei comunei GURA TEGHII, cu sediul în sat 

____________, str. __________________ nr._______________, comuna GURA TEGHII, 

jud. BUZĂU 

       Director/Administrator/Împuterncit 
Data ______/____/ 20____              Nume şi Prenume (în clar) 
GURA TEGHII      
 ____________________________ 

          Semnătură 

 

 

 

 

 

 

   

  

  



Anexa nr.4 la regulamentul taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 

 
DECIZIE 

privind stabilirea taxei speciale de salubrizare 
 

Numele şi prenumele/denumirea ________________________________________ 

 Domiciliul/sediul : România/____________, judeţul _________________, codul poştal __________, 

municipiul/oraş/comună/ ____________________________ sat/sector _____________________________, 

str._____________________________, nr.______, bl._____,et.____, ap.__________, C.U.I / C.I.F._________________________, 

ROL NOMINAL _____________________ 

în conformitate cu prevederile HCL GURA TEGHII nr._________ din data de ___________ privind aprobarea tarifelor şi 
taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna 
GURA TEGHII, judeţul BUZĂU, vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele obligaţii de plată privind taxa 
specială de salubrizare datorată de utilizatorii, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, şi care nu 
au încheiat contract de prestare cu operatorul serviciului de salubrizare al comunei GURA TEGHII, judeţul BUZĂU,  

Nr.crt. Adresa imobilului unde se beneficiază de 

serviciul de salubrizare 

Număr persoane /  

Cantitate de deşeuri (mc 

sau to) 

Taxa specială 

-lei/lună 

-lei/mc sau lei/to 

    

    

 

 Taxa 

specială de 

salubrizare 

-lei/luna/pers 

-lei/mc 

Taxa 

specială 

datorată 

(lei) 

Termen de plata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

  

 Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare până la termenele de mai sus, contribuabilii datorează 

bugetului local, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, accesorii în cuantum de ____% pe 

lună sau fracţie de lună întârziere şi până la data plaţii, inclusiv. Accesoriile reprezintă creanţ fiscale de plată în 

sarcina contribuabilului. 

 Prezentul titlu de creanţă devine executoriu în condiţiile legii. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta 

se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal local emitent. 

 

Inspector, 

 

________________________ 

 

 

Am primit un exemplar al Deciziei 

Numele şi Prenumele____________________ 

CNP ________________________, BI/CI/CIP: seria _______ număr________________ 

Semnătura contribuabil_________________ 

Data ______/______/______ sau 

Numărul şi data confirmării de primire ______________________  

 



Anexa nr.5 la regulamentul taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare 

 
DECIZIE 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
 

Numele şi prenumele/denumirea _____________________________________________________ 

 Domiciliul/sediul : România/____________, judeţul _________________, codul poştal __________, 

municipiul/oraş/comună/ ____________________________ sat/sector _____________________________, 

str._____________________________, nr.______, bl._____,et.____, ap.__________, C.U.I / C.I.F._________________________, 

ROL NOMINAL _____________________ 

în conformitate cu prevederile HCL GURA TEGHII nr._________ din data de ___________ privind aprobarea tarifelor şi 

taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna 

GURA TEGHII, judeţul BUZĂU, vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele obligaţii de plată privind taxa 

specială de salubrizare datorată de utilizatorii, în cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, şi care 

nu au încheiat contract de prestare cu operatorul serviciului de salubrizare al comunei GURA TEGHII, judeţul 

BUZĂU, 

În temeiul art.98 lit.c) şi art. 183 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale 

bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii: 

Natura obligaţiei fiscle: Taxa specială salubrizare. 

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată: ____________ 

 

Termen de plată Taxa (lei) Accesorii* 

Perioada Numar de luni 

sau fracţie lună 

Cota (%) Suma (lei) 

      

      

 TOTAL:     

  

 

*Accesoriile se vor calcula conform prevederilor art. 183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă, şi până la 

data plaţii, inclusiv.  

 În conformitate cu prevederile art.152 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. 

 Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie, care constituie şi 

înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute de art.156 alin.(1) din Legea nr.2017/2015 privind Codul 

de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării deciziei astfel: 

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1÷-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a 

lunii următoare inclusiv; 

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16÷31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a 

lunii următoare inclusiv 

 Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, în conformitate cu prevederile art.268 şi 279 din 

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 

zile de la data comunicării acestuia, care se depune la organul fiscal emitent. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 

audierea contribuabilului. 

 Alte menţiuni ale organiului fiscal: 

 

Inspector, 

________ 

Am primit un exemplar al Deciziei 

Numele şi Prenumele____________________ 

CNP ________________________, BI/CI/CIP: seria _______ număr________________ 

Semnătura contribuabil_________________ 

Data ______/______/______ sau 

Numărul şi data confirmării de primire ______________________  


