
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii -

de salubrizare din Municipiul Campina, care nuau Tncheiat contract de
prestari servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.64.143/16 noiembrie 2015 a d-nei consilier Stanica

Viorica - Georgeta, prin care propune instituirea taxei speciale pentru utilizatorii -
beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Campina, care nu au
incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului
Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directia economica;
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al

municipiului Campina, respectiv:
- Comisia buget, fman$e, programe finantare europeana, administrarea

domeniului public $i privat $i agricultura;
- Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,

servicii si comert, s.a.m.d.;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.6, alin.(l), lit."k" si art.26 din Legea nr.l01/2006 a

serviciului de salubrizare a localita{ilor, republicata;
Tinand cont de prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind

fmantele publice locale, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sj alin.(6), lit."a", pct.l4

si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica
locala, republicata;

fn temeiul art.45, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind
administra{ia publica locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
^

Art.l. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2016, se aproba instituirea taxei
speciale de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor
menajere, precum si alte activitati asimitate acestora, in vederea decontarii lunare
catre operatorul de salubrizare al Municipiului Campina si virarii direct din bugetul
local, a contravalorii prestatiei efectuate la utilizatorii care nu au incheiat contract
de prestari servicii sau refuza incheierea acestuia, in termen de 30 de zile, urmare
unei notificari transmise de catre Primaria Municipiului Campina impreuna cu
operatorul.

Art.2. (1) - Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii -
beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Campina, care nu au
incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al Municipiului



Campina, persoane fizice, in cuantum de 20,64 lei/persoanaVluna (TVA inclus), la
nivelul tarifului deja aprobat de Consiliul local.

(2) - Din taxa speciala de salubrizare, operatorului ii va fi decontata
numai suma echivalenta tarifului, respectiv 10,32 lei/persoana/luna (TVA inclus).

Art.3. - Se aproba Regulamentul pentru stabilirea, incasarea si utilizarea
taxei speciale de salubrizare, conform ANEXEI, care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectuluijude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Administratorului public;
- DirecJiei economice;
- DirecJiei investi{ii;
- Serviciului administrarea domeniului public sj privat;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina;
- Mass-mediei locale.

Pre$edinte de
Consilier

dl. Pitigoi Ioa

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 26 noiembrie 2015
Nr. 131

Cod FP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l31/26 noiembrie 2015

Pre$edinte de sedinJa,
Cons

dl. Pitigoi

REGULAMENT
pentru instituirea taxei speciale de salu

pentru persoanele flzice din Municipiul Ca
care nu au incheiate m acest sens

contracte cu operatorul de saIubrizare

1. DISPOZITH GENERALE
In conformitate cu prevederile art.282, alin.(l) din Legea nr.571/2003 -

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul IX, privind impozitele
$i taxele locale, se instituie taxa speciala pentru servicii publice de saIubrizare,
colectare, transport, depozitare $i procesare a de$eurilor menajere, incepand cu data
de 1 ianuarie 2016 .

Taxa se datoreaza de catre persoanele fizice de pe raza Municipiului
Campina, care nu au incheiate contracte in acest sens cu operatorul de saIubrizare
din Municipiul Campina sau refuza incheierea acestora, in termen de 30 de zile,
urmare unei notificari transmise de catre operator.

Obliga{ia de plata a acestei taxe revine :
- Persoanelor fizice care locuiesc (membri de familie, rude, chiriasi, flotan{i)

pe raza Municipiului Campina;
- Taxa se datoreaza pentru persoanele fizice care locuiesc minimum 30 de

zile calendaristice in Municipiul Campina. Taxa se da la scadere pentru persoanele
fizice care lipsesc din municipiul Campina minimum 30 de zile calendaristice
consecutive. Acest lucru va fi justificat prin acte doveditoare, inscrisuri.

2. MODUL DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE
IMPUNERE $I CALCULUL TAXEI DE SALUBRIZARE

Pentru persoanele fizice, taxa se calculeaza in func{ie de numarul de
persoane, pe baza declara{iei de impunere a proprietarului imobilului sau a unui alt
membru major al familiei $i din oficiu ca urmare a controalelor efectuate de catre
serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Campina, modelul
declaratiei fiind cel anexat.

Declara$iile privind taxa speciala de saIubrizare, vor putea fi depuse prin
posta, personal sau prin alte modalitati la Direc{ia Economica, din cadrul Primariei
Municipiului Campina.

Declara{iile pentru anul 2016 pot fi depuse incepand cu luna noiembrie
2015.

Cuantumul taxei speciale de saIubrizare pentru persoanele fizice este de
20,64 lei/persoana/luna (TVA inclus) si se va actualiza ori de cate ori se modifica
tariful de saIubrizare pentru persoanele fizice care au incheiate contracte pentru
serviciile de saIubrizare.

Taxa speciala de saIubrizare se datoreaza anual, cu termene de plata in 2 rate
egale astfel: 31 martie, 30 septembrie.



Pentru anul 2016 declaratiile se pot depune pana la 31 martie 2(
Taxa se stabileste la nivelul tarifului practicat pentru pers(

incheiate contracte de salubrizare, majorat cu 100%, in functie
persoane care domiciliaza intr-un imobil.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine, calc
majorarilor de intarziere, precum $i aplicarea masurilor de urmarire
silita prevazute de O.G.R. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.

Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe
baza declara{iei de impunere a acestora $i din oficiu ca urmare a controalelor
efecruate de catre serviciile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului
Campina.

Stabilirea, impunerea, incasarea taxei speciale de salubrizare, precum si
sanc{ionarea abaterilor se va face de catre serviciile de specialitate din cadrul
Direc{iei economice a Primariei Municipiului Campina, conform prevederilor
legale in vigoare in materie de impozite $i taxe locale.

La declara^iile de impunere, se vor putea face modificari in timpul anului
prin declara{ii rectificative.

Nedepunerea declara{iilor (declara{iilor rectificative), precum si depunerea
acestora peste termen, constituie contraven{ie $i se sanc{ioneaza, conform
prevederilor legale in materie de impozite $i taxe locale.

Termenul de depunere a declara$iilor rectificative este de 30 zile de la data
modificarii numarului de persoane sau de la data incheierii contractului cu
operatorul de salubrizare.

Declara^iile de impunere vor cuprinde datele de identificare ale
proprietarilor, precum $i ale persoanelor care locuiesc la adresa acestora, si
numarul de persoane.

A

In situa{ia Tn care contribuabilii - persoane fizice de{in mai multe imobile in
proprietate, vor depune o declara{ie pentru fiecare imobil cu numarul de persoane
care locuiesc in acestea.

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor
persoane fizice, obliga{ia de a declara $i achita taxa revine proprietarului.

In cazul nedepunerii declara{iilor de impunere pentru stabilirea taxei
speciale de salubrizare, taxa se va stabili din oficiu.

Dupa inregistrarea declara{iilor de impunere, organul flscal va stabili prin
decizie de impunere taxa speciala de salubrizare datorata pe intregul an.

Platitori ai taxei speciale de salubrizare sunt $i chiriasii imobilelor aflate in
proprietatea statului $i care nu au incheiate contracte cu operatorul de salubrizare
licen{iat.

Taxa se da la scadere dupa depunerea declara{iei prin care se face dovada
incheierii contractului cu operatorul licenJiat, incepand cu luna urmatoare datei
acestuia.

Sumele provenite din taxa speciala de salubrizare se vor utiliza exclusiv
pentru fman{area activita^ii de salubrizare.

Sanctiunile contraventionale pentru depunerea cu intarziere sau nedepunerea
declara^iei privind taxa de salubrizare sunt cele prevazute in Legea nr.571/2003
privind codul fiscal, art.294, contraventii prevazute la impozitele si taxele locale,
persoane fizice.



Trimestrial, operatorul de salubrizare va intocmi fise de furi
vederea ajustarii taxei si a tarifului de salubrizare urmare a creste
colectare.



ANEXA
la ReguIamentul pentru ins
speciaIe de salubrizare pe
fizice din Municipiul Cam
mcheiate in acest sens cont
operatorul de salubrizare

DECLARAJIE
privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul(a) CNP
_/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__, domiciliat in localitatea

str. nr. bl. sc.
ap. , proprietar al imobilului (membru al familiei), situat in Municipiul

Campina, str. nr. bl. sc. ap.
, cunoscand prevederile art.292 din Codul penal privitoare la declara{iile

nesincere date in fa{a autorita{ilor de stat $i publice, declar pe proprie raspundere,
ca in imobilul mai sus men{ionat locuiesc ^ persoane si ca de{in ^ sau
nu de{in alte proprieta{i in Municipiul Campina.

Totalul de persoane men^ionate mai sus este compus din:
Numar membrii familie
Numar chiriasi
Alte persoane

Campina, Semnatura,
Data / /

se va men{iona numarul de persoane care locuiesc la adresa declarata.
pentru fiecare proprietate se va completa cate o declara^ie.



ROMANIA
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPn^A

CONSILIER
Nr.64.143/16 noiembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnata Stanica Viorica - Georgeta - consilier local al municipiului
Campina, membru al Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism,
ecologie si protectia mediului, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local
al municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectuI de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii -
beneficiari ai serviciului de salubrizare din Municipiul Campina, care nu au
incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al
Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa S.C. Floricon Salub
S.R.L. Campina, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.ll.027/
29 aprilie 2015, prin care solicita autoritatii locale instituirea taxei speciale pentru
serviciile de salubrizare in cazul prestatiilor de care utilizatorii beneficiaza
individual, fara contract, in temeiul art.26 din Legea nr.l01/2006 a serviciului de
salubrizare a localita{ilor, republicata.

Nivelul taxei de salubrizare este propus a fi aprobat la nivelul tarifului
practicat pentru persoanele ce au incheiate contracte de prestari servicii pentru
serviciul de salubrizare, avand la baza aceeasi fisa de fundamentare.

Prin Nota de control incheiata in data de 24 aug.2015 de catre reprezentantii
A.N.R.S.C. cu ocazia efectuarii controlului privind verificarea modului de
respectare a reglementarilor specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, s-a
constatat ca la nivelul U.A.T. - Municipiul Campina, nu este instituita taxa de
salubrizare, in conformitate cu prevederile art.26 din Legea nr.l01/2006 a
serviciului de salubrizare a localita{ilor, republicata.

Astfel, la punctul 4 din Nota de control s-a dispus ca si masura instituirea
taxei speciale pentru utilizatorii care refuza incheierea contractului de prestari
servicii de salubrizare, cu termen 30 noiembrie 2015.

Intrarea in vigoare a prezentului proiect de hotarare este propusa a avea loc
incepand cu data de 1 ianuarie 2016, data pana la care se vor transmite notificari
persoanelor care nu au incheiate contracte, iar ulterior acestea vor putea fi
sanctionate contraventional, in conformitate cu prevederile art.30, alin.(5) din legea
mai sus mentionata.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.6, alin.(l), lit."k" si art.26 din Legea nr.l01/2006 a

serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata;
- prevederile art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare;



- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind fmantele publice locale,
modificata si completata;

-prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4, art.45, alin.(2),
lit c" si art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia
publica locala, republicata.

CONSILIER,
- Georgeta

edit.B.L.

Cod FP-06-02, ver.l


