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Privind instituirea taxei speCiale âe salubrizare in comuna Pfejmer; 
Consiliul local al comunei Prejmer Judeţul Brasov; 
Având în vedere adresa nr. 2376/2015 si nota de fundamentare nr. 2495/2015 a 

operatorului SC HIDRO SAL COM SRL Prejmer, expunerea de motive prezentată de 
Primarul comunei Prejmer, domnul Serban Todorica Constantin ,referatul nr. 1054.12015 
intocmit de compartimentul de specialitate al primarului, avizul comisiei de specialitate a 
consiliului local, cu privire la aprobarea taxei speciale de salubrizare in comuna Prejmer; 

In baza prevederilor art. 42 alin.! tit. c din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

ale art. 26 alin.! lit. c ), alin.2, alin. 3 si alin. 4 din Legea 1 O 1/2006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

ale art. 282, alin 1-3 din Legea 571/2003, Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

ale art.30 din Legea nr.273/2003 , privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica locala; 

În temeiul art.36 alin.2 !it. "d" si alin "6" litera "a" pct.l 4, art.45 alin.2 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l. - Se aproba, incepand cu data de l mai 2015 instituirea taxei speciale de 
salubrizare pentru colectarea, transportul, depozitarea si neutralizare a deseurilor 
menajere si asimilabile acestora pentru toti utilizatorii serviciului - persoane fizice si 
juridice, care nu au incheiat contract cu operatorul serviciului de salubritate, direct sau 
prin asociatiile de proprietari, sau a caror contract a fost reziliat ca urmare a neplatii 
serviciului de salubrizare. 

Art.2. - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2015 va fi urmatorul; 
a) -utilizatorii persoane fizice- lS lei /luna /gospodarie plus TVA. 
b) - utilizatorii persoane juridice - dublul tarifului pradicat de operator/mc 

sau tolluna 
Art.3. - ( l  ). - Utilizatorii - persoane fizice - prevazuti in prezenta hotarare sunt 

obligati la plata taxei lunare /gospodarie; prin gospodarie in prezenta hotarare se 
intelege "totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau altor persoane care locuiesc si 
gospodaresc Impreuna la un numar de casa sau apartament". 

(2). - Platitori ai taxei speciale de salubrizare sunt si chiriasii imobilelor aflate in 
proprietatea privatav sau publica ale comunei Prejmer si care nu au încheiate contracte 
cu operatorul serviciului de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate 

(3). - Utilizatorii - persoane juridice - prevazuti la prezenta hotarare sunt obligati la 
plata dublului taxei,practicate de operator in functie de volumul de deseu generat/luna. 
Volumul de deseu generat de catre aceste categorii de beneficiari va fi comunicat de catre 
operatorul S.C. HIDRO SAL COM SRL, 



Art.4. - Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale de salubrizare se 
stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarare a Consiliul local al comunei Prejmer 
in baza fiselor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de operator in 
conformitate cu normele metodologice elaborate de catre ANRSC. 

Aplicarea de catre operator a unor tarife sau taxe speciale mai mari decat cele 
stabilite si aprobate este interzisa. 

Art.5. Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au 
încheiate contracte ·cu operatorul de salUbritate se face de Serviciul Impozite şi Taxe,din 
cadrul Primariei corn. Prejmer pe baza evidenţelor puse la dispozitie de operatorul 
serviciului de salubritate si pe baza de punctaj comun; 

Art.6. (l) - Taxa speciala de salubrizare se datoreaza trimestrial, cu termen de 
plata in patru rate egale, astfel: 

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie; 
- 30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie; 

(2) -In situatia in care ulterior impunerii utilizatorii - persoane fizice si juridice -
incheie contracte cu operatorul de salubritate, acestia nu mai datoreaza taxa speciala de 
salubritate incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat 
contractul. 

(3) - Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata 
majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita 
prevazute de O.G. nr. 9212003 privind Codul de procedura fiscal, republicata. 

Art.7. - Urmarirea, incasarea si executarea silita, precum si utilizarea sumelor 
încasate se realizeaza conform Regulamentului privind taxa speciala de salubrizare 
anexa nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.8. - In cazul in care persoanele fizice sau juridice impuse nu mai beneficiaza 
de serviciile de salubritate, operatorul va instiinta Serviciul Impozite si Taxe Locale al 
comunei Prejmer in vederea incetarii impunerii la plata si eventualele scaderi de debit. 

Art.9. - Prezenta se comunică : -1. Instituţiei Prefectului judeţului Brasov 2.
Primarului comunei Prejmer 3- Serviciul Financiar-Contabilitate Impozite si Taxe 
Locale 4- S.C. HIDRO SAL COM SRL PREJMER; 
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. ' ROMA NIA 
JUD ETUL BRASOV 

CONSILIUL LOC AL AL COMUNEI PREJMER 

Anexa nr. l.la HCL nr.24 . . .t} . ... ?:� . .  2015 

REGULAMENT PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE 

Potrivit prevederilor art.282 din Legea nr.57112003 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 30 din Legea 
nr.273/2003 , privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare 
Consiile locale aproba taxe speciale pentru functionarea serviciilor publice locale, create 
in interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind cuantumul taxelor speeiale anuale si 
aproband regulamentul de stabilire a modului de organizare si functionare a serviciilor 
publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Potrivit prevederilor art.26 alin (2) din Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor nr. 101/2006 cu modificarile si compltarile ulterioare,(L.l09/2014) 
utilizatorii achita contravaloarea serviciului de salubritate prin: 

a.) tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de contract 
de prestare a serviciului de salubrizare 

b.) taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara 
contract. 

Astfel persoanele care nu sunt in relatii contractuale cu operatorul de salubritate 
si produc la randul lor deseuri similar cu cei care au contractat aceste servicii , 
beneficiaza in mod frauduos de aceleasi servicii de care beneficieaza si acele persoane 
care au incheiat contracte pentru aceste servicii, in sensul ca si acele reziduri sunt 
colectate si transportate de operator. 

1. In consecinta s-a impus instituirea taxei speciale de salubrizare dupa cum 
urmeaza: 

utilizatorii persoane fizice din gospodarii individuale- 15 lei/luna/gospodarie 
plus TVA 
-utilizatorii persoane juridice- dublul tarifului practicat de operator/mc sau tolluna. 

Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale de salubrizare, se stabilesc, se 
ajusteaza sau se modifica de catre autoritatea administratiei publice locale, prin Hotarare 
a Consiliului Local Prejmer la propunerea si pe baza fiselor de fundamentare intocmite de 
operator si in conformitate cu normele ANRSC. 

2. Operatorul serviciului va efectua verificari in teren in vederea depistarii si 
identificarii persoanelor fizice/juridice beneficiare ai serviciului public de  salubrizare si 
care nu detin contract de prestari servicii salubrizare. 

Totodata operatorul poate solicita sprijinul serviciilor sau compartimente!or din 
cadrul Primariei Prejmer pentru a determina numarul de persoane dintr-o unitate locativa 
si datele de identificare ale acestora in vederea constituirii bazei de date. 

3.Dupa stabilirea si identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiare ai 
serviciului public de salubrizare care nu au incheiat contractul de prestari servicii, 
operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora in vederea 
încheierii contractului de prestari servicii in maxim 20 de zile de la primirea 
soma tiei. 

In cazul in care persoanele somate nu se prezinta in termen de maximum 20 zile 
de la data somarii, in vederea semnarii contractului, ori refuza semnarea acestuia, 
operatorul serviciului de  salubritate va stabili si comunica primariei comunei Prejmer 



pana la ultima zi lucratoare a fiecarei luni lista utilizatorilor identificati fara contract de 
prestari servici, sau a caror contracte au fost reziliate (pers fizice, juridice) in vederea 
instituirii, in sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. 

Lista va contine elemente absolut necesare identificarii persoanelor si numarul 
persoanelor care locuiesc la adresa respectiva (nume, persoane/denumire societate, CNP 1 
CUI, adresa, numar persoane, cantitate de deseu generat/luna in cazul persoanelor 
juridice). 

4. Impunerea acestora se va face de catre serviciul Financiar contabil impozite si 
taxe din cadrul primariei Prejmer prin decizie de impunere pe baza declaratiei pe propria 
raspundere sau din oficiu conform codului de procedura fiscala pentru intregul an 
calendaristic. 

5. In cazul in care beneficiarii serviciului public de salubritate, persoane fizice sau 
juridice perfecteaza contracte de prestari servicii cu operatorul serviciului ulterior 
stabilirii obligatiilor de plata a taxei speciale de salubritate, acestia nu mai datoreaza taxa 
speciala de salubritate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat 
contractul, in baza instiintarii de catre operator in acest sens a Serviciului Impozite si 
Taxe Locale Prejmer 

In cazul in care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiaza de serviciile de 
salubritate, operatorul va instiinta Serviciul Impozite si Taxe Locale in vederea incetarii 
impunerii de plata. 

6.Taxa speciala de salubrizare se datoreaza trimestrial, cu termen de plata in patru 
rate egale, astfel: 

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie; 
- 30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie; 

7.Taxa speciala de salubritate se incaseaza in contul.. ................ deschis la 
Trezoreria Brasov avand destinatia "taxe speciale de salubritate" 

8.Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata 
majorarilor de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita 
prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

9.Destinatia taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de 
catre operatorul economic la utilizatorii fara contract (in baza documentelor justificati ve 
prezentate si in limita sumei încasate), din care se retine acoperirea costului colectarii 
taxei respective. 

10. Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa speciala se va realiza lunar de 
catre Serviciul Financiar,din cadrul Primariei Prejmer in baza conventiei încheiate cu 
operatorul de salubrizare SC HIDRO SAL COM SRL PREJMER. 
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. ' - Anexa nr . . . .la HCL nr ...... ./2015 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRASOV 

PRIMĂRIA COMUNEI PREJMER 
str. Mare nr. 565A 

e-mail: primaria.prejmer@yaboo.com 
telefon/fax: 0268362003 

COD FISCAL 4688701 

Declaratie 
privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice din 

comuna Prejmer 

Subsemnatul( a) ___________________ _ 

CNP-:-----:----:---:-:-:-:--:-----:----:--' BilCI seria __ nr --,-

proprietar al imobilului situat în comuna Prejmer judeţul 
Brasov,str _ _______________ _ 

nr. ,declar pe proprie răspundere şi sub sancţiunile Cod Penal că 
la adresa mai sus menţionată locuiesc ersoane(membri 
familiei, chiriasi sau alte persoane) si că am* sau nu am alte clădiri în 
proprietate. 

Nr. de personae _ ________ _ 

Taxa(lei/persoană) ______ ---=---
Suma de plata aferentă 

Data 
Semnătura 

taxei de salubrizare 

*pentru fiecare clădire din proprietate se va complete câte o declaraţie 
distinctă 
*declaraţiile privind taxa specială pentru persoanele fizice vor fi primite şi 
calculate de responsabilul cu persoanele fizice din cadrul Primăriei comunei 
Prejmer. 
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... . . .. ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRASOV 

PRIMĂRIA COMUNEI PRE.JMER 
str.Mare nr. 565A 

e-mail: primaria.prcjmer@yahoo.com 
telefon/fax: 0268362003 

COD FISCAL 4688701 
Nr . ............. /� ................. ... ..,u .• 

Declaratie 
privind taxa specială de salubrizare datorată de perso.anele juridice 

Date de identificare 

Denumire 

Sediu : comuna Prejmer , judeţul Brasov ,str. 
nr cod postal ____ _ 

a firmei:C.U.L 

Declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile Cod Penal că punct de lucru 
la adresa mai sus menţionată şi mai deţin* sau nu mai deţin alt punct de 
lucru pe raza comunei Prejmer. 
Taxa(lei/lună) ________ _ 

Suma de plata aferentă taxei de salubrizare 

Data 
Semnătura 

*pentru fiecare punct de lucru de pe raza comunei , fiecare societate va 
complete câte o declaraţie distinctă 
*declaraţiile privind taxa specială pentru persoanele juridice vor fi primate şi 
calculate de responsabilul cu persoanele juridice din cadrul Primăriei 
comunei Prejmer 
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JUDEŢUL BRASOV 
PRIMARIA COMUNEI PREJMER 

str.Mare nr. 565A 
e-mail: primaria.prejmer@.yahoo.com 

telefon/fax: 0268362003 

COD FISCAL 4688701 

N r . ............... / •••••uooooou� ........ H�• 
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- .. 
Decizie de impunere 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

Dlui/dnei _______ ____ ______ __ ____ _ 
_identificat(ă)prin BilCI sena nr 
___ ,CNP _____________ _rroprietar al imobilului 
situat în comuna Prejmer ,judeţul Brasov, 
-:_-----=-------:--c:- --::-::---:-:-:----::-' nr. ____ _ 
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Prejmer 
nr. /20 lSprivind aprobarea Regulamentului de instituire si 
administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea cuantumului acesteia 
în comuna Prejmer ,judeţul Brasov si a Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele obligaţii de plată privind taxa de 
salubrizare: 

• pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se 
percep majorări de întârziere de O, 1 %/zi. 

• prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 
• împotriva acestui act administrativ se poate face contestatie, în termen 

de 30 de zile , la primarul comunei Prejmer,judeţul Brasov . 

Viceprimar 
întocmit Inspector /Referent 

Intocmit astăzi --------
Nr. de personae_--::--:-:-

-
-:-

--� 
Taxa de salubrizare(lei/pers.) ____ __ ___ _ 
Suma de plată aferentă taxei de salubrizare __________ _ 
Termenede 
plată 

_____________________ _ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRASOV 

PRIMĂRIA COMUNEI PREJMER 
str.Mare nr. 565A 

e-mail: primaria.prcjmer(<!:;yahoo.com 
telefon/fax: 0268362003 

COD FISCAL 4688701 

N r . ..•......... .! .......................... . 

l 

L--·--� ---· --�-···-··-�- . �· ···- . .. ··-·· -· ····--·-- ·-· . 

Decizie de impunere 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

juridice 

D-lui/D-nei identificat(ă) prin 
CNP ·-------c::Bc-:lf:-:C::I--s-e-n:-a--- -nr--- ,reprezentant al 

cu sediul în judeţul Brasov , comuna 
Prejmer , str. _________ , nr. _____ având punct de lucru la adresa mai 
sus mentionată , 
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr._/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de instituire s i  administrare a taxei speciale de salubrizare si stabilirea 
cuantumului acesteia în comuna Prejmer judeţul Brasov si a Ordonanţei Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, 
se stabilesc următoarele obligaţii de plată privind taxa de salubrizare: 

• pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se percep majorări 
de întârziere de O, 1 %/zi. 

• prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii. 
• împotriva acestui act administrativ se poate face contestaţie, în termen de 30 de 

zile , la primarul comunei Prejmer judeţul Brasov 
Viceprimar 
întocmit Inspector /Referent 

Intocmit astăzi _ _ _ _ _ _ _  _ 

Taxa de salubrizare(lei/lună)--:---:-:--;----
-

--
-

Suma de plată aferentă taxei de salubrizare ____________ _ 

Termene de 
plată�-------------,------------
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