
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hotărârea nr.9/28.01.2021 

privind aprobarea  tarifului  practicat de SC Salubris  Gilort SRL pentru 
activitățile specifice serviciului de salubrizare  pe raza 

oraşului Ticleni si regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de 
salubrizare în orasul Ticleni 

 
 
 
 

Primarul  oraşului Ticleni 
   Având  în vedere : 
- referatul de aprobare;  
- raportul de specialitate ; 
- Hotărârea  nr. 1 din 20.01.2021 a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” și Fișa 
de fundamentare  a SC Salubris Gilort SRL pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului 
de salubrizare; 
- prevederile OG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor;  
- prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deșeurilor,  republicată, cu completările și modificările 
ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată, cu 
completările și modificările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje,  cu completările și modificările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  
- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  195/2005 privind protecţia mediului;  
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor; 
 
                            În temeiul prevederilor art.139. alin 1 coroborat cu art.196 alin. 1, lit a) din din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
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HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1.-(1) Se aprobă tariful  de   168,07 lei/mc, fără TVA, respectiv 200 lei/mc cu  TVA practicat de SC 
Salubris  Gilort SRL pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare  pe raza oraşului Ticleni, 
începând cu luna ianuarie 2021 si regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de 
salubrizare în orasul Ticleni 
                 (2)  Se aprobă reducerea cu 10% a a tarifului stabilit pe mc pentru persoanele fizice și 
juridice care realizează selectarea gunoiului.  
Art. 2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Ticleni şi SC Salubris Gilort 
SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
           
Adoptată in ședința Consiliului Local Țicleni din data de 28.01.2021, cu 8 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă,2 abțineri , prezenți fiind 13 din totalul de 13 consilieri locali in funcție. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

Contrasemnează: 
SECRETARUL ORAȘULUI ȚICLENI 

 ………………….………… 
Tuță Adina Elena 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 …………………………… 

Bădescu Grigore 
 



 
 

Anexă la HCL nr.9.din 28.01.2021 
 
 

 
REGULAMENTUL 

de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare 
 în oraşul Ticleni 

 
 
 

Conform prevederilor: 
 

 
* -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare                  
art. 30 „ (1) pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale… pot adopta taxe speciale ”. 
„ (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes 
local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor 
servicii ”. 
„ (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate      
şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor 
publice de interes local,  pentru care se propun taxele respective ”. 
„ (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local si se incaseaza numai de la persoanele fizice si 
juridice care beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.”. 
 
* -  Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal, art. 454 lit. g,  prevede că în categoria impozitelor şi taxelor 
locale se cuprind şi taxele speciale, iar art. 484 alin. 1, „ Pentru funcţionarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a 
localităţii, consiliile locale, … pot adopta taxe speciale ”. 
 
* -  Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 / 2006, republicatăîn 2014, art. 26, (2)            „ 
În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin … : 
c) taxe speciale, în cazul restaţiilor de care beneficiază individual fără contract. ”. 

 
I.  Reglementări generale. 

 
ART. 1 
În conformitate cu Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei 
hotărâri, se încasează prin Biroul de taxe şi impozite din cadrul primăriei oraş Ticleni. 
 
 
ART. 2 



 În vederea salubrizării oraşului Ticleni, la un nivel cât mai performant,  pentru asigurarea protecţiei 
mediului şi a sănătăţii populaţiei, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor de salubrizare au 
obligaţia să asigure colectarea, transportul, sortarea, compostarea şi depozitarea în vederea 
eliminării deşeurilor provenite de la persoanele fizice şi juridice din oraşul Ticleni 
 
ART. 3 
Pentru serviciul de salubrizare care are la bază prestarea de către operatorul serviciilor,                        
a următoarelor activităţi definite prin Legea 101 / 2006, art. 2, alin ( 3 ): 

(3) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:  

a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor , inclusiv ale deşeurilor toxice 
periculoase rezultate din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;  
b) sortarea deşeurilor ;  
c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;  
d) depozitarea controlată a deşeurilor;  
e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;  
f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;  
g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ;  
h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de 
ecarisaj;  
i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);  

se încasează taxa de salubrizare, prin Biroul de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei oraş Ticleni. 
 
 

II.  Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare  
( condiţii şi termene de depunere a taxei speciale de salubrizare ). 

 
ART. 4 
   Pe teritoriul administrativ al oraşului Ticleni,  pentru asigurarea serviciului de salubrizare, se 
instituie taxa specială de salubrizare. 
ART. 5 
   Persoanele  fizice care au domiciliul sau reședința în orașul Ticleni sunt obligate la plata taxei de 
salubrizare. 
 

III.  Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare. 
 

ART. 6 
( 1 ) În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, proprietarul locuinței are obligația  
depunerii declarației pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 
      Declarațiile se depun până la sfârşitul lunii MARTIE,  a anului pentru care se calculează taxa şi 
pot fi modificate în timpul anului prin depunerea unei declarații rectificative privind taxa specială 
de salubrizare.  
    În cazul nedepunerii declarației privind taxa specială de salubrizare de către persoanele fizice, 
obligația de plata privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu pe baza informațiilor 
din registru agricol. Urmare stabilirii din oficiu a taxei speciale de salubrizare se vor emite decizii 



de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare și se vor transmite contribuabililor 
persoane fizice. 
  ( 2 )  Taxa specială de salubrizare se achită  în 4 ( patru ) rate, cu termene de plată la:   
31 MARTIE, 30 IUNIE, 30 SEPTEMBRIE şi 30 NOIEMBRIE, a anului pentru care se datorează taxa de 
salubrizare. 
 
  ( 3 )  Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin. ( 2 ) a taxei speciale de salubrizare se 
percep majorări de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. 
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în 
termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi inclusiv până la data stingerii sumei datorate. 
( 4 ) Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz,                 
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. 
   ( 5 )  Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de 
executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,             
cu modificările si completările ulterioare. 
 
ART. 7 
  Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite şi taxe din  cadrul primăriei 
oraş Ticleni astfel:  

TAXELE  SERVICIULUI  DE  COLECTARE  A  DEŞEURILOR 

PERSOANE FIZICE TAXA 

Taxă familie cu un singur membru 
8 lei / luna/membru (familie cu un 

singur membru ); respectiv  96 lei/an 

Taxă familie  cu 2 sau mai mulţi membri 
15 lei /luna/familie cu mai multi 

membri  ; respectiv 180 lei/an 

 
IV.  Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare: 

 
ART. 8 
(1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice: 
a) - veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) -  persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 

c) -  persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la                      

6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) - persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de             

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989               

nr. 341/2004; 

e) -  reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadrați în 

gradul unu de invaliditate; 

f) -  contribuabilii care au două roluri pe raza oraşului Ticleni aparţinătoare și fac dovada că la un rol 

nu locuieşte nimeni (adeverințe registru agricol cu componenţa familială şi  dovada achitării taxei de 

salubrizare la domiciliu, etc. ). 



g) -pentru casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați, se va întocmi o listă 

ce va fi aprobată în ședința Consiliului Local din luna februarie 2021 şi transmisă compartimentului 

de impozite şi taxe locale, pentru a fi scăzută taxa specială de salubrizare. 

h) - persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenți 
economici, iar punctul de lucru al agentului economic este domiciliul acestuia. 
 

(2)Contribuabilii cu domiciliile în alte localități, cu  imobil constructie în oraşul  Ticleni vor datora taxa 

specială de salubrizare în cuantum de 45 lei / an. 

Lista contribuabililor care domiciliază în alte localități va fi întocmită de către o comisie, din care să 

facă parte şi reprezentanţi ai consiliului local şi care va fi aprobată în ședința Consiliului Local cel 

tarziu  din luna martie 2021 și transmisă compartimentului de impozite şi taxe locale. 

 

 
V.  Dispoziţii finale: 

ART. 11 
  Taxa specială de salubrizare va fi încasată prin compartimentul de impozite şi taxe din cadrul 
Primăriei Ticleni.  La începutul fiecărei luni, până pe data de 10 a acesteia, sumele încasate de 
compartimentul impozite şi taxe locale,  pentru luna anterioară, vor fi virate în contul societății S.C. 
SALUBRIS GILORT S.R.L. 
Plata serviciului prestat se va face de catre Primaria Orasului Țicleni catre SC SALUBRIS GILORT S.R.L., 
lunar in functie de cantitatea de gunoi ridicata atat pentru populatia localitatii cât și pentru gunoiul 
ridicat de pe domeniul public (Primarie, Centrul de permanenta, Biblioteca, Centrul de festivitati, 
parcuri de joaca, gunoi stradal, cursuri de apa, etc). 
ART. 12 
   Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS GILORT SRL conform 
graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului. 
ART. 13 
Este interzisă aruncarea deşeurilor menajere produse de către persoanele fizice şi juridice în alte 
locuri nedestinate acestui serviciu. Încălcarea acestei prevederi se sancționează cu amendă conform 
legilor în vigoare. 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                              
       Bădescu Grigore 
 

Contrasemnează, 
SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

Tuță Adina Elena 
 
 

 
 

 


