
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 3934/14.01.2022 

ANUNŢ 

Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, a iniţiat: 

Proiectul de hotărâre referitor la: aprobarea Regulamentului privind instituirea 
administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina, precum i la adoptarea 
pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina. 

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut in şedinţă publică, potrivit legii. 

Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal 

constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 

hotărâre, la registratura generală a Primăriei municipiului Slatina, în termen de 10 zile 

calendaristice de la publicare. 

Proiectul de hotărâre, Insoţit de referatul de aprobare, poate fi studiat şi la avizierul 

Primăriei municipiului Slatina, pe site-ul instituţiei www.primariaslatina.ro sau poate fi 

obţinut în copie, pe bază de cerere, de la Compartimentul APL, Acte Administrative, 

arhivă. 

Şedinţa publică in care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată şi 

anunţată in termenele prevăzute de lege. 

*Pri 
Constant StV 111 MOŢ 



Consiliul Local al Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.6/14.01.2022 

HOTĂRÂRE 
(proiect) 

Referitor la: aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei 
speciale de salubrizare in municipiul Slatina, precum i la adoptarea pentru anul 2022 a 
taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit 1n şedinţa ordinară/ 
extraordinară din data de 

Având 1n vedere: 
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată; 
articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 2 şi 3, lit. e din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in 
administraţia publica; 
art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale art. 454 lit g şi art. 484 şi art. 485 din 
Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal; 
Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 3, lit. c 
din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (2) şi art. 42 alin. (1) lit. c); 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 26; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 
OUG nr. 92/2021privind regimul deşeurilor; 
Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Contractul de finanţare nr. 132032/28.04.2011 Incheiat Intre Consiliul Judeţean 
Olt şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, aferent proiectului „Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor 1n Judeţul Olt", inclusiv anexele sale; 
art. 4, precum si cap. V — „ Structura actului normativ" din normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
referatul de aprobare nr. 3931/14.01.2022 al Primarului Municipiului Slatina la 
proiectul de hotărâre nr. 6/14.01.2022; 



- raportul de specialitate nr. 3933/14.01.2022 al Direcţiei Generale Economica din 
cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului al municipiului Slatina; 

- prevederile art. 18 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de 
deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza judeţului Olt, 
Inregistrat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO sub nr. 
2542/06.12.2021, potrivit cărora delegatul nu va Incheia contracte individuale de 
prestare de servicii, furnizarea serviciului realizăndu-se 1n baza contractului de 
delegare; 
adresa nr. 2601/09.12.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT 
ECO, privind nivelul tarifelor 1n funcţie de care se efectuează calculul taxelor de 
salubrizare la nivelul judeţului Olt; 
elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri 1n funcţie de 
destinaţia clădirii 1n care se produc aceste deşeuri, 1n conformitate cu SR 
13400/2007- salubrizarea localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru 
determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea capacităţilor 
de precolectare, colectare şi transport, actualizat in 2016. 
avizul favorabil al comisiei buget-finante şi al comisiei juridice şi de disciplină 
din cadrul Consiliului Local; 

in temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. b, ale art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, 
alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 
196 alin. 1 lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind instituirea şi administrarea taxei speciale de 
salubrizare 1n municipiul Slatina, prevăzutin Anexa la prezenta hotărăre. 

Art. 2. — Pentru anul 2022, se adoptă taxa specială de salubrizare In municipiul Slatina, 
precum şi criteriile şi procedurile pe baza cărora se acordă scutiri, potrivit regulamentului 
prevăzut 1n Anexa la prezenta hotărăre. 

Art. 3. — Prezenta hotă'răre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a 
Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică; 
Direcţia Administrare Patrimoniu; 
S.C. SALUBRIS S.A.; 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO. 

in baza art. 243 alin.(1) lit. a) din 57/2019 
Iniţitoz avizăm prezentul proiect de hotărâre, 
Priiiar Secretarul general al municip: lui Slatina 

Constantin Stel Mihai Io 



ANEXA LA PR. H.C.L. NR. 6/14.01.2022 

REGUL.AMENT PRIVIND` 

INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA 

TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

1N MUNICIF'IUL SLAT1NA 

JUDEŢUL OLT 



Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 

REGULAMENT 
PRIVIND INSTITUIREA SI ADM1NISTRAREA TAXEI 

SPECIALE DE SALUBRIZARE iN MUNICIPIUL SLATINA 

CUPRINS 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE «.... ..  ......_ 
ART. 1 Obiectul şi sfera de cuprindere 
ART. 2 Definitii  _. 
CAPITOLUL II INSTITUIREA 51 ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE 
ART. 3 Reguli generale 
ART. 4 Instituirea taxei speciale de salubrizare 
ART. 5 Scutiri 
ART. 6 Declararea taxei speciale de salubrizare 
ART. 7 Decizia de impunere 
ART. 8 Plata taxei speciale de salubrizare 
ART.  9 Contravenţii şi sancţiuni 

CAPITOLUL III GESTIONAREA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR AFERENTE 
SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 
ART. 10 Reguli generale 
ART. 11 Atribuţiile compartimentelor de specialitate 
CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE 
Anexe Anexa nr. 1 i Declaraţia de impunere/rectificativă pentru stabilirea taxei 

1 speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile 
! rezidenţiale/mixte/nerezidenţiale persoane fizice 

Anexa nr. 2 I Declaraţia de impunere/rectificativă pentru stabilirea taxei 
1 speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile 
1 rezidenţiale/mixte/nerezidenţiale persoane juridice 

Anexa nr. 3 1 Declaraţia de impunere/rectificativă pentru stabilirea taxei 
speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici 

Anexa nr. 4 Declaraţie de scădere de la plata taxei speciale de salubrizare 
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CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 

ART. 1 Obiectul şi sfera de cuprindere 

1.Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar de instituire şi administrare a taxei 
speciale de salubrizare In municipiul Slatina, 1n conformitate cu reglementările, cu 
modificări si completări ulterioare, prevăzute In: 
• Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 

• OUG nr. 92/2021privind regimul deşeurilor 
• Ordonanţa de urgenţă. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 
105/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
• Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
• Contractul de finanţare nr. 132032/28.04.2011 Incheiat Intre Consiliul Judeţean Olt şi 
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, aferent proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor 1n Judeţul Olt", inclusiv anexele sale; 
2. Instituirea taxei de salubrizare, ca mecanism de finanţare a serviciilor de salubrizare 
aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Olt" este 
prevăzută 1n Cererea de finanţare şi Analiză Instituţională, anexe ale contractului de 
finanţare nr. 132032/28.04.2011 incheiat intre Consiliul Judeţean Olt şi Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice; 
3. Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare, autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să stabilească, 1n condiţiile legii, taxe speciale de salubrizare 1n sarcina 
utilizatorilor care beneficiază de serviciile de salubrizare, care să acopere costurile 
operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi, cu luarea 1n considerare a 
tuturor activită.ţilor componente ale serviciului de la colectarea deşeurilor până inclusiv la 
eliminarea acestora la depozit sau alte instalaţii, pe Intregul flux al deşeurilor. 

4. Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice şi juridice care beneficiază 

de serviciile de salubrizare. 
5. Prin prezentul regulament se reglementează instituirea şi administrarea taxei speciale de 
salubrizare 1n cazul utilizatorilor casnici şi non-casnici, conform art. 26 alin. (1) lit. b) din 
Legea 101/2006, iar veniturile incasate din colectarea taxelor speciale de salubrizare vor 
asigura finanţarea activităţilor serviciului de salubrizare. 

ART. 2 Definitii 

in inţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
Asociatia/ADIJADI OLT-ECO - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO 
inregistrată 1n Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Slatina cu numărul 
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2577/311/2009. 
Autoritatea de Reglementare - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile 
Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) sau orice altă institutie similară care poate fi 
autorizată şi 1mputernicită, conform legislatiei 1n vigoare la un moment dat să monitorizeze 
şi să reglementeze regimul tarifelor şi/sau al Serviciului. 
Clădire - orice constructie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 
denumirea ori de folosinta sa, şi care are una sau mai multe incăperi ce pot servi la 
adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente şi altele 
asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt peretii şi acoperişul, indiferent 
de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentând turnurile de 
sustinere a turbinelor eoliene şi fundatiile acestora. 
Clădire rezidenţială - Constructie alcătuită din una sau mai multe Incăperi folosite pentru 
locuit, cu dependintele, dotările şi utilitătile necesare, care satisface cerintele de locuit ale 
unei persoane sau familii. 
Clădire nerezidenţială - Orice clădire care nu este rezidentială; în categoria clădirilor 
nerezidentiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităti administrative, de 
agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educatie, financiar-bancare, industriale, de 
sănkate, sociale, sportive, turistice, precum şi activităti similare, indiferent de utilizare 
şi/sau denumire, fără ca aceasta să intre in categoria clădirilor rezidentiale. 
Clădire cu destinaţie mixtă - Clădire folosită atâtin scop rezidential, cât şi nerezidential. 
Declaraţie de impunere /rectificativă pentru stabilirea taxei de salubrizare - Actul 
'intocmit de contribuabil/plătitor pentru stabilirea, pe baza declaratiei pe proprie răspundere, 
a taxei speciale de salubrizare datorată pentru serviciile de salubrizare. 
Deşeuri menajere - Deşeurile provenite din gospodării/ locuinte. 
Deşeuri similare - Deşeurile deşeuri provenite din activităti comerciale, din industrie şi 

institutii care, din punctul de vedere al naturii şi al compozitiei, sunt comparabile cu 
deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din productie, din agricultură şi din activităti 
forestiere. 
Utilizatori - Persoane fizice sau jwidice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau 
colectiv, de serviciile de utilităti publice, In conditiile legii. 
Utilizatori Casnici - Persoane fizice care beneficiază de una sau mai multe activităti 

specifice serviciului de salubrizare pentru deşeurile menajere generate. 
Utilizatori non-casnici - Utilizatorii, altii decât utilizatorii casnici, respectiv operatori 
economici (persoane juridice şi persoane fizice, care desfăşoară activităti economice pe 
baza liberei initiative, precum şi cei care exercită 1n mod autonom sau prin asociere orice 
profesie liberală) şi institutii publice, care beneficiază de una sau mai multe activităti 

specifice serviciului de salubrizare pentru deşeurile generate In clădirile unde Işi desfăşoară 

activitatea. 
Taxă specială de salubrizare - Contravaloarea serviciilor de salubrizare de care 
beneficiază utilizatorii, prestate de operatorii de salubrizare autorizati. 

CAPITOLUL II. INSTITUIREA ŞI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE 

ART. 3 Reguli generale 

1. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Slatina, judetul Olt, potrivit determinării 

nivelului taxei speciale de salubrizare efectuate de Asociatia de Dezvoltare 
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Intercomunitara OLT ECO, se aplică taxa speciala de salubrizare pentru generatorii de 
deseuri municipale - persoane fizice şi juridice denumiti in continuare utilizatori, pentru 
asigurarea activitatilor serviciului de salubrizare, conform contrac-tului de delegare cu 
operatorul serviciului de salubrizare, in cadrul Sistemului Integrat de Management al 
Deseurilor in judetul Olt. 

2. Orice persoană fizică cu domiciliullreşedinţa 1n municipiul Slatina sau care are 
domiciliul pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale şi locuieşte 1n Municipiul Slatina 
are calitatea de utilizator casnic al serviciului de salubrizare. 

3. Orice persoană juridică sau persoană fizică care desfăşoară activităţi economice pe baza 
liberei iniţiative, precum şi cei care exercită in mod autonom sau prin asociere orice 
profesie liberală cu sediul/punctul de lucru in municipiul Slatina are calitatea de 
utilizator non-casnic al serviciului de salubrizare. 

ART. 4 Instituirea taxei speciale de salubrizare 

1. Pe teritoriul administrativ al Municipiului Slatina, se instituie taxa specială de 
salubrizare pentru generatorii de deşeuri municipale - denumiţi în continuare utilizatori 
casnici, respectiv utilizatori non-casnici, in condiţiile stabilite de prezentul regulament. 

2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabileşte şi se aprobă anual prin hotărâre a 
consiliului local, in funcţie de cantităţile real gestionate şi tarifele aprobate. 

3. Taxa specială de salubrizare se datoreaz'ă de către toţi utilizatorii serviciului, cuantumul 
se calculează in funcţie de tipul de utilizator şi se instituie astfel: 
I. Utilizatorii casnici — persoane fizice: 

a) Taxa specială de salubrizare se calculează pentru fiecare persoană care locuieşte efectiv 
in imobilul rezidenţial/mixt, iar impunerea taxei speciale de salubrizare se face pentru 
proprietarul imobilului, la valoarea de 11,74 lei/persoanăilună; 
b) 1n cazul locuinţelor proprietate de stat sau proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, 
numărul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale de salubrizare va fi 
conform declaraţiei de impunere depuse de locatar; 

II. Utilizatorii non-casnici — persoane fizice, persoane juridice şi cele asimilate: 
Utilizatorul non-casnic are obligaţia de a depune declaraţia pe propria răspundere conform 
anexelor nr. 1/3, nr. 2/3, iar cuantumul taxei de salubrizare va fi stabilit 1n funcţie de 
unitatea de măsură şi indicele de producere prevăzute In următorul tabel, Inmulţit cu 0,6 
lei/kg: 

DESTINATIA CLADIRII 
UNITATEA DE 

MASURA 
SPECIFICA [ums] 

INDICELE DE 
PRODUCERE 

(kg/ums/zil 

Administrativa/birottri 10 mp 0.45 

Indtistriala/depozite 10 mp 1,00 

Magazin 10 mp 1,80 

Restaurant masa preparată 0,,)6 

coala elev 0,11 

Spital pat 3,62 

Internat/cămin persoana 1,5 

Grădinita persoana 1 .35 
persoana 

5 



Structuri de primire turistice.cu 
funcţiuni de cazare de cel puţin 4* /4 
margarete 
Structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare sub 3* /3 
margarete inclusiv 
Camping 
13..f (făr.ă.:s.erN4i7ea:m,esei 

camera 

masa preparată 

camera 

1,35 

 0,9 

(j,67 

masa preparată 

remorca/cort 
10 mp 

0.45 

,) 

Nota: 
Tabelul de mai sus conţine elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri 1n funcţie de 
destinaţia clădirii In care se produc aceste deşeuri, 1n conformitate cu SR 13400/2007-salubrizarea 
localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru 
dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport, actualizat in 2016. 

4. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, precum 
şi cei care exercită în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberală, sunt 
asimilate persoanelor juridice. 

5. in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, proprietarii imobilelor au obligaţia 
depunerii declaraţiilor de impunere/rectificative conform Anexelor 1-3 prevăzute de 
prezentul regulament, după caz, in condiţiile stabilite prin prezentul regulament. 

6. Taxa specială de salubrizare prevăzută de prezentul regulament se instituie Incepănd cu 
data prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare 1n municipiul Slatina, dată 
comunicată pe site-ul instituţiei şi In mass-media. 

ART. 5 Scutiri 

in temeiul dispoziţiilor art. 485 alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal se 
aplică scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare 1n considerarea situaţiei 
speciale a persoanei beneficiare şi potrivit următoarelor proceduri: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor 
de război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de 
invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi 

ai minorilor incadraţi In gradul I de invaliditate. 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare 
în cazul veteranilor de război, văduvelor de război şi văduvelor 

nerecăsătorite ale veteranilor de război 

Art. 1. Nu se datorează taxa specială de salubrizare de către veteranii de război, văduvele de 
război/văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru adresa folosită ca domiciliu 
1n municipiul Slatina sau care are domiciliul pe raza altei unit'ăţi administrativ-teritoriale şi 

locuieşte efectiv in Municipiul Slatina. 
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Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor menţionate la art. 1, care deţin documente 
justificative la data de 31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal 
până la primul termen de plată, ori aflate la dosarul fiscal al contribuabilului, precum şi a 
celor care au beneficiat de această facilitate in anul anterior, pe baza documentelor aflate la 
dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea 
condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia aducerii acestuia la cunoştinţa organului 
fiscal, prin depunerea unei noi declaraţii fiscale in termen de 30 de zile de la apariţia 

schimbărilor. 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi 

va fi insoţită de actul de identitate al acestuia, dovada calitâţii de utilizator pe raza 
municipiului Slatina, precum şi documentul justificativ al Incadrării in categoria 
beneficiarului scutirii potrivit art. 1, In copii conforme cu originalul. 

Art. 5. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va 
intocmi referatul cu propunere de soluţionare, in sensul acordării sau respingerii scutirii, 
pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului 1n 
termen de 15 zile de la data soluţionării. 

Art. 6. În cazul in care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date 
nereale/inexacte, aceasta incetează cu efect retroactiv, urmând ca obligaţia fiscală să fie 
recalculată, in condiţiile legii. 

Procedura privind acordarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare 
in cazul persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanelor fizice 
prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Art. 1. Nu se datorează taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor prevăzute la art. 
1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru adresa folosită ca domiciliu in municipiul Slatina sau care 
are domiciliul pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale şi locuieşte efectiv in Municipiul 
Slatina. 

Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor menţionate la art. 1, care deţin documente 
justificative la data de 31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal 
până la primul termen de plată, ori aflate la dosarul fiscal al contribuabilului, precum şi a 
contribuabililor care au beneficiat de această facilitate 1n anul anterior, pe baza 
documentelor aflate la dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3. Dacă ulterior acordării facilit'ăţii intervine un eveniment care determină modificarea 
condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia aducerii acestuia la cunoştinţa organului 
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fiscal prin depunerea unei noi declaraţii fiscale in termen de 30 de zile de la apariţia 
schimbărilor. 

Art. 4. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi 
va fi Insoţită de actul de identitate al acestuia, dovada calităţii de utilizator pe raza 
municipiului Slatina, precum şi documentul justificativ al incadrării In categoria 
beneficiarului scutirii potrivit art. 1, 1n copii conforme cu originalul. 

Art. 5. Documentaţia va fi verificată de cătTe compartimentul de specialitate care va 
intocmi referatul cu propunere de soluţionare, in sensul acordării sau respingerii scutirii, 
pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului 1n 
termen de 15 zile de la data soluţionării. 

Art. 6. in cazul in care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date 
nereale/inexacte, aceasta Incetează cu efect retroactiv, urmând ca obligaţia fiscală să fie 
recalculată, 1n condiţiile legii. 

Procedura privin d acordarea scutirii de la plata taxei speciale de salubrizare in 
cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor Incadrate 1n 
gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav 

sau accentuat şi ai minorilor incadraţi In gradul I de invaliditate 

Art. 1. Nu se datorează taxa specială de salubrizare în cazul persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat, persoanelor Incadrate In gradul I de invaliditate şi reprezentanţii 

legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor lincadraţi în gradul I 
de invaliditate, pentru adresa folosită ca domiciliu 1n municipiul Slatina sau care are 
domiciliul pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale şi locuieşte efectiv In Municipiul 
Slatina. 

Art. 2. Scutirea se acordă la cererea persoanelor menţionate la art. 1, care deţin documente 
justificative la data de 31 decembrie a anului anterior şi care sunt depuse la organul fiscal 
pană la primul termen de plată, ori aflate la dosarul fiscal al contribuabilului, precum şi a 
contribuabililor care au beneficiat de această facilitate In anul anterior, pe baza 
documentelor aflate la dispoziţia organului fiscal. 

Art. 3 Scutirea se aplică incepând cu data de 1 a lunii următoare celei 1n care persoana 
depune documentele justificative, iar In cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin 

un certificat de handicap revizuibil, scutirea se acordă Incepând cu data emiterii noului 
certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul 
fiscal local 1n termen de 45 de zile. 

Art. 4. Dacă ulterior acordării facilităţii intervine un eveniment care determină modificarea 
condiţiilor acordării, contribuabilul are obligaţia aducerii acestuia la cunoştinţa organului 
fiscal prin depunerea unei noi declaraţii fiscale In termen de 30 de zile de la apariţia 

schimbărilor. 

Art. 5. Cererea de acordare a scutirii va cuprinde datele de identificare ale solicitantului şi 

va fi insoţită de actul de identitate al acestuia, dovada calităţii de utilizator pe raza 
municipiului Slatina, precum şi documentul justificativ al Incadrării In categoria 
beneficiarului scutirii potrivit art. 1, 1n copii conforme cu originalul. 
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Art. 6. Documentaţia va fi verificată de către compartimentul de specialitate care va 
intocmi referatul cu propunere de soluţionare, in sensul acordării sau respingerii scutirii, 
pentru aprobare, conducerii organului fiscal, măsura fiind comunicată solicitantului 1n 
termen de 15 zile de la data soluţion'ării. 

Art. 7. in cazul isn care se constată că facilitatea a fost acordată prin declararea de date 
nereale/inexacte, aceasta incetează cu efect retroactiv, urmând ca obligaţia fiscală să fie 
recalculată, in condiţiile legii. 

Art. 6 Declararea taxei speciale de salubrizare 

1. Persoanele fizice sau juridice care deţin 1n proprietate o clădire 
(locuităinelocuităllocuită temporar), indiferent de destinaţia ei 
(rezidenţială/nerezidenţială/mixtă), aflată pe teritoriul administrativ al Municipiului 
Slatina au obligaţia de a depune Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale 
de salubrizare pentru fiecare proprietate deţinută, conform Anexelor 1, 2 şi 3, după caz, 
indiferent dacă este locuită de proprietar sau dată 1n folosinţă (comodat, Inchiriere, 
concesiune, etc.) altor persoane fizice sau juridice, şi datorează taxa specială de 
salubrizare, 1n condiţiile stabilite prin prezentul regulament, proprietarul devenind 
subiect de drept fiscal. in scopul colectării 1n condiţii de eficienţă a taxei, poate deveni 
subiect de drept fiscal utilizatorul care ocupă imobilul. 

2. in cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, date în administrare, concesionate, 1nchiriate, date 1n 
folosinţă, după caz, oricăror utilizatori casnici sau non-casnici, taxa specială de 
salubrizare se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de folosinţă, după 
caz. in cazul transmiterii ulterioare altor utilizatori ai dreptului de concesiune, 
"inchiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa specială de salubrizare se 
datorează de către utilizatorul final care are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare prevăzute 1n Anexe, acesta devenind 
subiect de drept fiscal. 

3. in cazul in care o clădire se afiă 1n proprietatea comună a două sau mai multe 
persoane, Declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se 
poate depune de unul dintre coproprietari sau de fiecare In parte, după caz. 

4. Declaraţiile se depun la registratura şi punctele de lucru ale_Direcţiei Generale 
Economice din cadrul Primăriei Municipiului Slatina, până cel târziu 1n termen de 60 
de zile de la data inceperii prestării efective a activităţilor serviciului de salubrizare, 
dată comunicată pe site-ul instituţiei şi 1n mass-media. 

5. in caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de a 
depune declaraţia de impunere, declaraţia de scădere şi obligaţia de plată revin 
moştenitorului/moştenitorilor de drept; În cazul 1n care nu se depune declaraţie de 
scădere, scăderea de la plata taxei de salubrizare pentru persoana decedată se face din 
oficiu 1ncepând cu data de 1 a lunii următoare decesului. 

6. in cazul radierii/suspendării activită'ţiitincetării activităţii proprietarului sau 
utilizatorului non-casnic, depunerea declaraţiei prevăzute 1n Anexa nr. 4 la prezentul 
regulament se face de către reprezentantultimputernicitul utilizatorului non-casnic. În 
cazul in care se constată de către organul fiscal radierea/suspendarea/incetarea 
activităţii, scăderea din evidenţa fiscală se face din oficiu de către organul fiscal, cu 
data de 1 a lunii următoare intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus. 
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7. Cu titlu de excepţie, utilizatorii serviciului de salubrizare care dobândesc /finalizează 
imobile după data prevăzută la art. 6 pct. 4 din prezentul regulament, au obligaţia 
depunerii declaraţiei fiscale de impunere in termen de 30 de zile de la data 
dobândirii/finalizăril imobilul indiferent dacă are recepţie sau nu, şi datorează taxa 
specială de salubrizare incepând cu data de intai a lunii următoare celei 1n care au 
dobândit/finalizat imobilul, iar taxa specială de salubrizare se stabileşte/datorează 
proporţional cu numărul lunilor rămase din anul in care s-a dobandit/finalizat imobilul 
respectiv, indiferent dacă are sau recepţie. 

8. Declaraţiile de impunere/rectificative pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 
prevăzute in anexele 1, 2 şi 3 la prezentul regulament sunt asimilate deciziilor de 
impunere sub rezerva unei verificări ulterioare, reprezentând titlu de creanţă ce devine 
titlu executoriu in condiţiile art. 226 alin (4) din Legea 207/2015 privind codul de 
procedură fiscală "Titlul de creanţ'ă devine titlu executoriu la data la care se Implineşte 
scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege". Actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data 
scadenţei, 1n conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. 15 din Legea nr. 51/2006, 
coroborate cu cele ale codului de procedură fiscală. Prevederile referitoare la 
executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică 1n mod corespunzător. 

9. Proprietarii/utilizatorii non-casnici de imobile care au obligaţia de a depune 
declaraţiile de impunere/rectificative, conform Anexelor 2 şi 3 la prezentul regulament 
şi vor completa declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 
Inscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, 
corespunzător situaţiei reale. Declaraţia de impunere se completează şi se semnează de 
către proprietar/utilizator, după caz, reprezentant legal ori Imputernicitul acestuia. 

10.Declaraţiile de impunere/rectificative prevăzute in Anexele 1, 2 şi 3 precum şi 
declaraţia de scoatere din evidenţă a taxei de salubrizare prevăzută In Anexa nr. 4 la 
prezentul regulament, după caz, se depun la registratura şi punctele de lucru ale 
Direcţiei Generale Economice şi se comunică prin orice modalitate de comunicare 
prevăzută de lege. Declaraţiile de impunere/rectificative prevăzute 1n Anexele 1, 2 şi 3 
la prezentul regulament vor fi 1nsoţite de Cartea de identitate/ buletinul de identitate al 
proprietarului, respectiv CUI/C1F-ul persoanei juridice. Declaraţiile de 
impunere/rectificative prevăzute in Anexele 1, 2, 3 şi 4 la prezentul regulament sunt 
disponibile şi online, şi pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Municipiului Slatina, 
accesând adresa web http://www.primariaslatina.ro/formulare tip.html. 

11.in situaţia In care intervin modificări In ceea ce priveşte numărul persoanelor cărora li 
se prestează serviciul de salubrizare dintr-un spaţiu locativ sau după caz, alte 
modificări care vor determina recalcularea taxei speciale de salubrizare, proprietarul 
imobilului are obligaţia ca, 1n termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, să 

depună declaraţiile de impunere rectificative prevăzute in Anexa nr. 1 sau Anexa 2 sau 
3 la prezentul regulament, după caz, iar actualizarea taxei speciale de salubrizare 
datorată operează Incepând cu data de Intâi a lunii următoare apariţiei modificării. 

Declaraţia de impunere rectificativă este Insoţită de documente justificative care să 

certifice modificările survenite (certificat deces, viza flotant, contract Inchiriere, 
radiere, incetare activitate, etc). 

12.in cazul dobândirii sau construirii unei imobil in cursul anului, utilizatorul are obligaţia 

de a depune declaraţiain termen de 30 de zile de la data dobândirii/construirii. 
13.in cazul Instrăinării, desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună Anexa 
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nr 4 Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a taxei speciale de salubrizare la 
prezentul regulament, in termen de 30 de zile de la data înstrăinării/desfiinţării clădirii 
şi Incetează să datoreze taxa specială de salubrizare 1ncepând cu data de 1ntâi a lunii 
următoare instrăinării, desfiinţării clădirii, inclusiv 1n cazul clădirilor pentru care nu s-a 
eliberat autorizaţie de desfiinţare; in cazul in care nu se depune declaraţia pentru 
scoaterea din evidenţă, scăderea taxei speciale de salubrizare se face din oficiu. 

14.in cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga 
durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) taxa specială de salubrizare se datorează de locatar, Incepând cu data de 1ntâi a lunii 
următoare incheierii contractului. 
b) In cazul incetării contractului de leasing, taxa specială de salubrizare se datorează de 
locator, Incepând cu data de Intâi a lunii următoare incetării contractului, 
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere privind 
stabilirea taxei speciale de salubrizare până la data de 25 a lunii următoare celei 1n care s-a 
finalizat contractul de leasing sau a Incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului 1n posesia locatorului ca urmare a 
rezilierii contractului de leasing, insoţită de o copie a acestor documente. 

ART. 7 Decizia de impunere 

1. Ca urmare a depunerii declaraţiei fiscale de impunere, sub rezerva verificării 

ulterioare, utilizatorii serviciului vor primi decizia de impunere In care se va 
individualiza valoarea taxei speciale de salubrizare datorate pentru anul 1n curs, astfel 
cum a fost aprobată de către consiliul local. 

2. in cazul neprimirii deciziei de impunere privind stabilirea taxei speciale de 
salubrizare, obligaţia de plată subzistă, aducerea la cunoştinţă efectuându-se potrivit 
modalităţii de comunicare prevăzute de lege. 

3. Nedepunerea declaraţiilor de impunere/rectificative prevăzute 1n Anexele 1, 2 şi 3,1a 
prezentul regulament, după caz, la termenele stabilite pentru fiecare declaraţie de 
impunere/rectificativă, dă dreptul organului fiscal local să procedeze la impunerea 
din oficiu a taxei speciale de salubrizare. Astfel, obligaţia de plată se va stabili din 
oficiu, după cum urmează: 

a) pentru proprietarii de imobile cu destinaţie rezidenţială/mixtă cuantumul taxei de 
salubrizare se va stabili pe baza oricăror date şi informaţii obţinute de organul fiscal local, 
iar în situaţia 1n care nu va fi posibilă determinarea numărului de persoane dintr-o locuinţă, 

se va estima un număr de 3 persoane. 
b) pentru utilizatorii non-casnici cuantumul taxei de salubrizare se va stabili conform 
tabelului de mai jos şi informaţiilor obţinute de organul fiscal local. 

DESTINATIA CLADIRII 

UNITATEA DE 
MASURA 

SPECIFICA 
[ums] 

Administrativa/birouri 10 mp 

11 

INDICELE 
I)E 
PRODUCERE 
[kgiumsizil 



Industriala/depozite 10 mp 1,00 

Magazin 10 mp 1,80 

Spital 

Aziluri de bătrâni 

Structuri de prinure turistice cu 
funcţiuni de cazare de cel puţin 

4* /4 margarete 

masa 
preparată/meniu 

complet 0,96 

elev 

pat 

0,11 

persoana 

persoana 1 5 

persoana 1;35 

camera 

masa 
preparată/meniu 

complet 

1,35 

0,9 

Structuri de primire turistice eu 
funcţium de cazare sub 3* /3 
margarete inclusw 

fără servirea mesei 

camera 

masa 
preparată/meniu 

complet 

0,67 

0 

remorca/cort 3 00 

10 mp 

Nota: 
Tabelul de mai sus conţine elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri 1n funcţie de 
destinaţia clădirii 1n care se produc aceste deşeuri, 1n conformitate cu SR '13400/2007-salubrizarea 
localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru 
dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi transport, actualizat in 2016. 

ART. 8 Plata taxei speciale de salubrizare 

1.1 Plata taxei de salubrizare este datorată de persoanele fizice sau juridice care deţin 1n 
proprietate o clădire (locuităinelocuită/locuită temporar), indiferent de destinaţia ei 
(rezidenţialăinerezidenţială/mixtă), aflată pe teritoriul administrativ al Municipiului Slatina, 
indiferent dacă este locuită de proprietar sau dată 1n folosinţă (comodat, Inchiriere, 
concesiune, etc.) altor persoane fizice sau juridice, şi datorează taxa specială de salubrizare, 
în condiţiile stabilite prin prezentul regulament. in condiţiile legii, poate deveni subiect de 
drept fiscal utilizatorul care ocupă imobilul. 
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1.2.Taxa specială de salubrizare se plăteşte trimestrial, până la data 31 martie, 30 iunie, 30 
septembrie, 30 noiembrie. 
1.3. Prin excepţie, pentru anul 2022, termenele de plată a taxei speciale de salubrizare sunt: 
31 mai, 31 august, 30 noiembrie. 
2. Plata taxei speciale de salubrizare se poate face şi anticipat, pe o perioadă de mai multe 
luni, sau pentru intregul an. 
3. Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare, se datorează majorări 
de Intârziere 1n cuanturnul şi modalitatea prevăzută de lege 1n cazul obligaţiilor fiscale 
datorate bugetelor locale. Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de 
salubrizare se aplică măsurile de urmărire şi executare silită potrivit legislaţiei fiscale. 
4.Taxa specială de salubrizare se achită In contul   deschis la 
Trezoreria Slatina, Beneficiar Municipiul Slatina, cod fiscal beneficiar 4394811. 
5. Taxa specială de salubrizare plătită 1n plus se compensează sau se restituie, după caz, in 
condiţiile prevederilor legale In vigoare. 
6. Taxa specială de salubrizare se face venit la bugetul local al Municipiului Slatina. 
7. Taxa specială de salubrizare se poate achita prin următoarele modalităţi de plată: 

a) In numerar/card bancar prin POS la punctele de incasare ale Primăriei 
Municipiului Slatina; 

b) Plata on line — se poate efectua prin următoarele modalităţi: 
- prin intermediul paginii web www.Ghiseul.ro; Pentru plăţile efectuate prin intermediul 
www.ghiseul.ro nu se percepe comision plătitorului, comisionul este plătit din bugetul local 
al Municipiului Slatina; 
- plata fără autentificare — se alege opţiunea "Plata fără autentificare"; Taxa specială de 
salubrizare se achită 1n contul nr.R082TREZ50621360206X)CXXX deschis la Trezoreria 
Municipiului Slatina, Beneficiar Municipiul Slatina; 
- plata cu autentificare — se alege opţiunea "Plăti cu autentificare". in cazul'in care se deţine 
un cont de acces pentru Sistemul National Electronic de Plata online cu cardul bancar 
(SNEP), prin aceasta modalitate se pot plăti numai impozitele şi taxele existente la rolul 
nominal unic al contribuabilului. 
in cazul 1n care nu se deţine un cont de acces pentru www.ghiseul.ro acesta se poate obţine 

prin următoarele modalităţi: 
ONLINE - Se pot solicita date de acces folosind cardul bancar pe site-ul www.ghiseul.ro 
(doar persoane fizice) 1n următoarele condiţii: Titularul cardului trebuie să corespundă cu 
solicitantul datelor de acces şi cardul trebuie să fie inrolat in sistemul 3DSecure la una 
dintre următoarele bănci: Alpha Bank, BRD - Groupe Societe Generale, Banca 
Comerciala Romana, Banca Transilvania, CEC Bank, Garanti Bank, Ing Bank, Libra 
Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank. 

Solicitarea este gratuită, nu se va extrage nici o sumă din contul titularului. Pentru obţinerea 

credenţialelor de către persoanele juridice, solicitarea datelor de acces se face prin 
depunerea, pe adresa de email: dge slatina@primariaslatina.ro, a CUI, 1n copie. 

• Prin serviciul e Banking. Contribuabilii care doresc să plătească taxa specială de salubrizare 
prin internet trebuie să deţină un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să 

facă un virament bancar, 1n lei, din contul propriu in contul 
R082TREZ50621360206XXXXX, Beneficiar: municipiul Slatina, Banca: Trezoreria 
municipiului Slatina, C.U.I. — 4394811. 
c)Plata cu ordin de plata - taxa specială de salubrizare se poate achita şi cu ordin de plata, 
datele beneficiarului plăţii sunt următoarele : 
Beneficiar: Municipiul Slatina, Banca: Trezoreria municipiului Slatina, cod fiscal beneficiar 

13 



— 4394811, contul R082TREZ50621360206XXXXX 
d) Mandat poştal, Beneficiar: Municipiul Slatina, Banca: Trezoreria municipiului Slatina, 
cod fiscal beneficiar — 4394811, contul R082TREZ50621360206XXXXX. 

ART. 9 Contravenţii şi sancţiuni 

1.Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau neindeplinirea obligaţiilor 
stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise in astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, 
să fie considerate infracţiuni, constituie contravenţii7 
2. Constituie contravenţie pentru utilizatorii serviciului de salubrizare următoarele fapte: 

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere/rectificative a taxei speciale de 
salubrizare; 

b)nedepunerea declaraţiilor de impunere/rectificative a taxei speciale de salubrizate,; 
3.Contravenţiileprevăzute la pct. 2 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 79 lei la 315 lei, 
iar cele prevăzute la pct. 2 lit. b) cu amendă de la 315 lei la 785 lei. 
4.in cazul utilizatorilor non-casnici, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
pct. 3 se majorează. cu 300%. 
5.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primar şi persoane 
imputernicite din cadrul autorităţii publice locale. 
6. Limitele amenzilor prevăzute la alin. 3 se actualizează prin hotărâre a consiliului local 
conform procedurii stabilite la art. 491 din Codul fiscal. 
7. Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modiflcările şi 
completările ulterioare. 

CAPITOLUL III. GESTIONAREA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR 
AFERENTE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

ART. 10 Reguli generale 

1. Pentru asigurarea flnanţării serviciilor de salubrizare autorită.ţile publice locale au 
obligaţia să stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale de salubrizare în sarcina 
utilizatorilor care beneficiază de serviciile de salubrizare, care să acopere tarifele 
operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luarea în considerare a 
tuturor activităţilor componente ale serviciului de la colectarea deşeurilor până inclusiv la 
eliminarea acestora la depozit sau alte instalaţii, pe intregul flux al deşeurilor. 

2. Veniturile obţinute din colectarea taxelor speciale de salubrizare sunt venituri ale 
bugetului local al municipiului Slatina şi sunt incasate de la utilizatorii serviciilor de 
salubrizare şi se utilizează integral pentru finanţarea cheltuielilor curente de intreţinere a 
acestor servicii. 
3. Cuantumul taxelor speciale de salubrizare se aprobă anual până cel mai târziu la 31 
decembrie a fiecărui an pentru anul următor. 

4. Ajustarea şi modificarea ulterioară a taxelor speciale de salubrizare se face de catre 

autoritatea administratiei publice locale, la solicitarea Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară OLT-ECO. Până cel târziu în luna noiembrie a fiecărui an, Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO va comunica Primăriei Municipiului Slatina 
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cuantumul taxei speciale de salubrizare, în vederea stabilirii şi aprobării cuantumului taxei 
speciale de salubrizare de către Consiliul Local al Municipiului Slatina, aprobare 
premergătoare fundamentării şi aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului 
Slatina. 

ART. 11 Atribuţiile compartimentelor de specialitate 

În vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de management integrat al 
deşeurilor, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slatina 
Indeplinesc următoarele atribuţii: 
1. Direcţia Generală Economică, ce administrează fiscal taxa specială de salubrizare: 
a) urmăreşte depunerea declaraţiilor de impunere/ rectificative a taxelor speciale de 
salubrizare de către utilizatorii serviciului de salubrizare şi asigură Inregistrarea acestora 1n 
evidenţa fiscală, incasează taxele speciale de salubrizare datorate; 
c) desfăşoară toate activităţile necesare privind administrarea taxei speciale de salubrizare; 
d) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slatina 
şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO 1n vederea unei cât mai bune 
gestionari a sistemului de management integrat al deşeurilor; 
2. Direcţia Administrare Patrimoniu: 
a) Direcţia Administrare Patrimoniu, prin reprezentanţii săi, verifică şi confirmă 
1mpreună cu ADI activităţile Serviciului de salubrizare prestate de către operatorii 
serviciului. 
b) intocmesc anual propunerile de buget pentru plata contravalorii activităţilor serviciului 
de salubrizare delegate către operatorul judeţean. 
c) Efectuează plata contravalorii serviciilor de salubrizare pe baza facturilor emise de către 
operatori, cu respectarea Ordinuluil 792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

CAPITOLUL IV. DISPOZITII FINALE 

1. Prezentul Regulament se aplică din momentul Inceperii prestării serviciului de salubrizare 
de către operatorul judeţean desemnat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

OLT-ECO şi Consiliul judeţean Olt. 
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organul fiscal local se realizează cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu 
modificările ulterioare, In scopul exercitării atribuţiilor de administrare a creanţelor fiscale. 
3. Orice modificare a legislaţiei incidentă 1n domeniu sau a actelor de autoritate, modifică 

de drept prevederile prezentului Regulament. 
4.Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament. 

DIRECTOR GENE 

Alin Calotă Să 



ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogăiniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mal: officePprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Direcţia Generală Economică 
Str. Toamnei nr. 6, Slatina, Olt, tel 0760296355; fax:0249/412524 

e-mail:.dge_slatina@primariaslatina.ro 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 

depusă pentru anul 20.... 
Eilniţială EIRectificativă (data modificării 

Contribuabil (persoană fizică)  , CNP    , 
B.I./C.I./A.I. serie   nr.  , judeţ   loc.   cod poştal  
sector ...., str.   nr.  , bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. 

fax adresă de e-mail   telefon 

Adresa imobilului 
cu destinaţie rezidenţială 

Municipiul Slatina, Strada  , nr.  , bloc 
  sc.  , etaj  , ap.  , judeţ Olt 

ellocuitell nelocuit 
Nr. de persoane care locuiesc efectiv 

la adresa Inscrisă mai sus 
Nivelul taxei 

datorate/lună (lei/persoană) 

Total taxă datorată pe an(lei) 

(I) (2) (3) = (1) x (2) x nr. de luni* 

Adresa imobilului 
cu destinaţiemixtă 

Municipiul Slatina, Strada  , nr.  , bloc 
  sc.   etaj  , ap.  , judeţ Olt 

suprafaţa rezidenţială(m2) 
lillocuită 11.1 nelocuită 

Nr. de persoane care locuiesc efectiv 
la adresa Inscrisă mai sus 

Nivelul taxei 
datorate/lună (lei/persoană) 

Total taxă datorată pe an(lei) 

(1) (2) (3) = (1) x (2) x nr. de luni* 

suprafaţa nerezidenţială(m2) 
ElutilizatăEineutilizată 

operatorul economic care utilizează 
imobilul 

CUI/CIF-ul operatorului 
care utilizează imobilul 

Adresa imobilului 
cu destinaţienerezidentială 

ElutilizatDneutilizat 

Municipiul Slatina, Strada   nr.  , bloc 
 , sc.  , etaj  , ap.  , judeţ Olt 

Operatorul economic care utilizează 
imobilul 

Semnătură contribuabil 
Data 

*Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la sediul organului fiscal. 
*Se va completa pentru fiecare imobil 1n parte deţinut. 

*Prin excepţie, pentru anul 2022, se va completa pentru numărul de luni rămase de la data inceperii efective a prestării activităţilor 

serviciului de salubrizare. 
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ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel 0249/439377; 439233 fax 0249/439336 

e-mal: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 
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Anexa nr. 2 
.. 

. - Nr Irire ..: ..... :...../data Direcţia Generală Economică 
Str. Toamnei nr. 6, Slatina, Olt, tel 0760296355; fax:0249/412524 

e-maiLdge_slatina@primariaslatina.ro 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 

depusă pentru anul 20.... 
Ellniţială i=kectificativă (data modificării 

Contribuabil (persoană juridică)  , CUI/CIF.    , judeţ 
  loc.   cod poştal   sector ., str.   ur. 
 , bloc , scara , etaj , ap , tel.   fax  , inregistrat la Registrul 
Comerţului   la nr   adresă de e-mail  , telefon 
 prin 
reprezentant legaltimputernicit  , CNP    , 
B.I./C.I./A.I. serie nr.   , judeţ   loc.   cod poştal  
sector ...., str.   nr.  , bloc ...., scara ..., etaj ..., ap ...., tel. 

fax , adresă de e-mail  , telefon 

Adresa imobilului 
cu destinaţie rezidentială 

Municipiul/Oraşul/Comuna,   Strada  , nr. 
 ,bloc  , sc.  ,etaj  , ap.  , judeţ Olt 

.11 locuit 111•1 nelocuit 
Nr. de persoane care locuiesc efectiv 

la adresa inscrisă mai sus 
Nivelul taxei 

datorate/lună (lei/persoană) 

Total taxă datorată pe an(lei) 

(1) (2) (3) = (1) x (2) x nr. de luni* 

Adresa imobilului 
cu destinaţiemixtă 

Municipiul/Oraşul/Comuna,   Strada  , rir. 
 , bloc  , sc.  , etaj  , ap.  , judeţ Olt 

suprafaţa rezidenţială(m2) 
MlocuităEl nelocuită 

Nr. de persoane care locuiesc efectiv 
la adresa inscrisă mai sus 

Nivelul taxei 
datorate/lună (lei/persoană) 

Total taxă datorată pe an(lei) 

(1) (2) (3) = (1) x (2) x nr. de luni* 

suprafaţa nerezidenţială(m2) 
EhtilizatăCneutilizată 

operatorul economic care utilizează 
imobilul 

CUI/CIF-ul operatorului 
care utilizează imobilul 

Adresa imobilului 
cu destinatienerezidentială 

EiutilizatEineutilizat 

Municipiul/Oraşul/Comuna,   Strada   nr• 
 ,bloc  , sc.  ,etaj  ,ap.  , judeţ Olt 

Contribuabil 
(nume, prenume, semnătml) 

Data 
Calitate 

Şef compartiment contabil 
(nume, prenume, semnătură) 

*Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la sediul organului fiscal. 
*Se va completa pentru fiecare imobil în parte deţinut. 

*Prin excepţie, pentru anul 2022, se va completa pentru numărul de luni rămase de la data Inceperii efective a prestării activitătilor 
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ROMÂNIA 
Judeţul Olt 

Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel 0249/439377; 439233 fax 0249/439336 

e-mal: officePprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr inre  

Anexa nr 3 

. /data  .5 -... -. Direcţia Generală Economică 
Str. Toamnel nr. 6, Slatina, Olt, tel 0760296355; fax:0249/412524 

e-mail:.dge_slatina@primariaslatina.ro 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 

pentru utilizatorii non-casnici 
depusă pentru anul 20.... 

Ellniţială ElRectificativă (data modificării 

Contribuabil   ., CUI./CIF  , judeţ   loc. 
  cod poştal   sector .., str.   nr.  , bloc ...., 
scara ..., etaj ..., ap ...., tel.   fax  , Inregistrat la Registrul Comerţului 

la nr.  , adresă de e-mail  , telefon 
 prin 
reprezentant legal/Imputernicit  , CNP  
B.I./C.I./A.I. serie   nr.   , judeţ   loc.   cod poştal 
sector str.   nr.  , bloc scara etaj ap tel. 
  fax  , adresă de e-mail  , telefon 

Adresa imobilului 
cu destinaţienerezidenţială 

Municipiul/Oraşul/Comuna,   Strada  , nr.  , 
bloc  , sc.  , etaj  , ap.   judeţ Olt 

Nr. unităţilor de 
măsură 

Generarezilnic 
(kg) 

Nivelul taxei 
lei/kgaprobat 

Nivelul taxei 
datorate/lună 

(lei/kg) 

Total taxă datorată pe an(lei) 

(i) (2) = (1) x indicele 
de producere 

(3) (4) = (2) x (3) x număr 
lunar de zile lucrătoare 

specifice activităti 
agentului 

(5) = (2) x (4) x 12 luni* 

0,60 
lei/kg 

DESTINATIA CLADIRII 

AdininistrativaNr.ourt 

Industriala/depoZite. 

UNITATEA DE 
MASURA 

SPECIFICA [ums] 

10 mp 

10 mp 

10 mp 

masa preparataimeniu 
complet 

elev 

pat 

persoana 

persoana 



Aziluri de bătrâni: • persoana 

StructUri de primire turistiCe cu funcţinni . 
de cazare de cel puţin 4* /4 margarete 

camera 

masa preparată 

Structuri de prirnire turistice cu funcţiuni 

de cazare sub 3* /3 margarete fficlusiv 

camera 

masa preparată/meniu 

complet 

B (făr.ă- servireaIneSer 

remorca/cort 

10 mp 

Contribuabil 
(nume, prenume, semnătură) 

Data 
Calitate 

Şef compartiment contabil 
(nume, prenume, semnătură) 

*Contribuabilul completează două exemplare pe care le depune la sediul organului fiscal. 
*Se va completa pentru fiecare imobil in parte deţinut. 

*Prin excepţie, pentru anul 2022, se va completa pentru numărul de luni rămase de la data inceperii efective a prestării activităţilor 

serviciului de salubrizare. 



Judetul Olt 

Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mal: office@primariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Directia General'ă Economică 
Str. Toamnei nr. 6, Slatina, Olt, tel 0760296355; fax:0249/412524 

e-maiLdge_slatina®primariaslatina.ro 

DECLARAŢIE 

pentru scoaterea din evidentă a taxei de salubrizare 

SubsemnatulOContribuabil (PF)/Elimputernicit(PJ)  

legitimat prin B.I/C.I./A.I.. serie   nr. CNP , judeţ 

loc.  , cod poştal  , sector  , str.  , nr. 

  bl.  , scara , ap  , tel.   adresă de e-mail 

Subscrisa  , cu sediul în ROMÂNIA/ , judeţul 

 , municipiul/oraşul/comuna  , satul/sectorul 

 , str.   nr.  , bl.  , sc. 

 , et.  , ap  , identificat prin C.I.F  , tel./fax  

e-mail  

solicit pentru imobilul cu destinaţie Elrezidenţială/ er ezidenţi al ă/ Elmixtă situat in Municipiul 

Slatina , Str.  , nr.  , bl.  , sc.  , ap  , jud. Olt scoaterea taxei 

de salubrizare din evidenţa fiscală a Direcţiei Impozite şi Taxe incepand cu data de  

ca efect al: 

Oinstrăinării/Elincetării contractului de leasing inainte de scadenţă/ Odeces/ El(altele) 

 , incepand cu data de    dovedind aceasta prin: actul 

  ./, anexat la prezenta. 

Noul proprietar  judeţul/sectorul 

localitatea   , str.  , nr.   , bl , sc. ap. 

Anexez următoarele documente: 

Am luat la cunoştinţă ca informaţiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 

Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

(nume, prenume, calitate, semnătură) 



Primarul municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

e-mal: officeQprimadaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr, 3931/14.01,2022 

REFERAT DE APROBARE 

A proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind instituirea şi 
administrarea taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina, precum i la adoptarea 
pentru anul 2022 a taxei speciale de salubrizare in municipiul Slatina. 

Având 1n vedere: 
art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată; 

articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 2 şi 3, lit. e din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in 
administraţia publica; 
art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale art. 454 lit g şi art. 484 şi art. 485 din 
Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal; 
Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi art. 139, alin. 3, lit. c din 
OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 1 alin. (2) şi art. 42 alin. (1) lit. c); 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 26; 
Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

OUG nr. 92/2021privind regimul deşeurilor; 

Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin 
Legea 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
Contractul de finanţare nr. 132032/28.04.2011 Incheiat Intre Consiliul Judeţean Olt 
şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, aferent proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor 1n Judeţul Olt", inclusiv anexele sale; 
art. 4, precum si cap. V — „ Structura actului normativ" din normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative adoptate prin Legea 24/2000; 
adresa nr. 2601/09.12.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO, 
privind nivelul tarifelor 1n funcţie de care se efectuează calculul taxelor de 
salubrizare la nivelul judeţului Olt ; 



elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri In funcţie de destinaţia 
clădirii In care se produc aceste deşeuri, in conformitate cu SR 13400/2007-
salubrizarea localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru determinarea cantităţilor 
de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi 
transport, actualizat in 2016. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Slatina. 

PRIMAR, 
Constantin Stfin Emil MOT 



PRIMARIA MUNICIPIULUI SILATINA 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Direcţia Generala Economică 

Nr. 3933/4.01.2022 

RAPORT DE SPECL4LITATE 

La proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind instituirea şi 
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru 
anul 2022 a taxei speciale de salubrizare în municipiul Slatina. 

Luând in considerare prevederile art. 3, lit. e din Legea nr. 52/2003, privind transparenta 
decizionala in administraţia publica, in temeiul art. 129, alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 129, alin. 4, lit. c şi 

art. 139, alin. 3, lit. c din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ şi ale art. 9, pct. 3 din Carta 
Europeană a Autonomiei Locale, ale: 

- Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, care prevede la art. 454 lit g) ca in categoria 
impozitelor si taxelor locale se cuprind si taxele speciale, iar la art. 484 alin. 1), că "pentru functionarea unor 
servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a 
localitatii, consiliile locale, judetene si Consiliul general al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe 
speciale", precum şi posibilitatea acordării de reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale de către autoritatea 
deliberativă. 

- prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, 

- Art. 87 alin. 3 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, potrivit cărora "in scopul 
asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să 

perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale, in condiţiile legii." 

- luand 1n considerare prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), 

art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, potrivit cărora: 

Art. 5. — "(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote 

defalcate din impozitul pe venit;" 
Art. 16. — "(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale, in condiţiile legii." 

Art. 20. — "(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi 

in ceea ce priveşte finanţele publice locale: 
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b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi incasarea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente 
proprii de specialitate, în condiţiile legii;" 

Art. 27. — "Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, in limitele şi în condiţiile legii." 
Art. 30. — (1) " Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in interesul persoanelor fizice 

juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă 

taxe speciale. 

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează 
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiinţarea serviciilor publice de interes local, 
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de intreţinere şifuncţionare 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. 

(4) Hotărările luate de autorităţile deliberative, in legătură cu perceperea taxelor speciale de la 
persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de 
internet sau in presă. 

(5) impotriva acestor hotărări persoanele interesate pot face contestaţie in termen de 15 zile de la 
afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a 
adoptat hotărârea se intruneşte şi deliberează asupra contestaţillor primite. 

(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se incasează numai de la persoanele fizice şi 
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. " 

Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, in conformitate cu care: 

Art. 26. - (I) In functie de natura activitatilor prestate, atat in cazul gestiunii directe, cat si in 
cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii 
achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

b) taxe speciale, in cazul prestatiilor efectuate in beneficiul intregii comunitati locale; 

(5) Cuantumul si regimul tarifelor si taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se 
ajusteaza sau se modifica de catre autoritatile administratiei publice locale, in baza fiselor de 
fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite de catre operatori in conformitate cu 
normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifdor pentru activitatile 
specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, elaborate de catre A.N.R.S.C. 

- Legea nr. 51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice, care statuează 

următoarele: Art. 1. - (2) in inţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, 
denumite in continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor 

reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale 

de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la: 

a) alimentarea cu apă; 

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
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d) alimentarea cu energie termică in sistem centralizat; 
e) salubrizarea localităţilor; 

f) iluminatul public; 
f l) alimentarea cu gaze naturale; 

Art. 10 alin. (12) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale pot aproba taxe 
pentru serviciile comunitare de utilităţipublice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită. 

Art. 42. - (1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice: 
prin achitarea unei taxe, in situatia in care incheierea contractului de furnizare sau de 

prestare a serviciului intre operator si utilizator nu este posibila din motive tehnice sau comerciale 
ori in situatia in care hotararea de dare in administrare sau contractul de delegare a gestiunii 
prevede aceasta modalitate. 

Având in vedere, de asemenea : 

- prevederile art. 18 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe ra7a. judeţului 
Olt, inregistrat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO sub nr. 2542/06.12.2021, potrivit cărora 
delegatul nu va Incheia contracte individuale de prestare de servicii, furnizarea serviciului realizându-se 1n baza 
contractului de delegare; 

- adresa nr. 2601/09.12.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară OLT ECO, privind nivelul tarifelor 1n 
funcţie de care se efectuea7ă calculul taxelor de salubrizare la nivelul judeţului Olt ; 

- elementele ce stau la baza determinării cantităţii de deşeuri în funcţie de destinaţia clădirii 1n care se produc 
aceste deşeuri, in conformitate cu SR 13400/2007- salubrizarea localităţilor deşeuri urbane prescripţii pentru 
determinarea cantităţilor de deşeuri urbane şi pentru dimensionarea capacităţilor de precolectare, colectare şi 

transport, actualizat in 2016. 

Apreciem că poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de 
salubrizare In municipiul Slatina, precum şi la adoptarea pentru anul 2022 a taxei speciale de 
salubrizare 1n municipiul Slatina. 

DIRECTOR GEN 
ALIN CALO 

intocmit, 
Consilier uridic, Şef Serviciu Evidenţă Persoane Fizice şi Juridice, 

Emil. iţoiu C-tin Bodescu 
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