
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETULPRAHOVA

HOTARARE
- - * *-r - i *privmd modmcarea si completarea

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

Avand in vedere expunerea de motive nr.68.513/17 ianuarie 2019 a d-lui
ing.Tiseanu Horia Lauren|iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
modificarea si completarea H.C.L. nr.l31/26 noiembrie 2015 referitoare la
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;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.68.514/17 ianuarie 2019, promovat de Directia

economica din cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul de specialitate nr.68.515/17 ianuarie 2019, promovat de

Administratorul public al Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al

Municipiului Campina, respectiv Comisia buget, finanJe, programe fmantare
europeana, administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
Municipiului Campina, respectiv Comisia administra|ie publica locala, juridic,
rela{ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, $.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.68.516/
17 ianuarie 2019;

- Adresa intocmita de Administratorul public, inregistrata sub nr.915/
15 ianuarie 2019;

,̂

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(l), lit."k", art.26 si art.27 din Legea nr.l01/2006 a serviciului de

salubrizare a localita{ilor, republicata, modificata si completata;
- art.454 si art.484, aIin.(l) - alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul

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

completata;
- art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l4 din Legea nr.215/2001

privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(2), lit."c" din

Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata, modificata si
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea art.2 al H.C.L. nr.l31/26
noiembrie 2015 referitoare la 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, care va avea urmatorul continut:



"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 12,25 lei/persoanaVluna.

(2) - Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi actualizata ori de
cate ori se actualizeaza tarifele aplicate pentru serviciul de salubrizare, potrivit
reglementarilor legale in vigoare si aprobata prin Hotararea Consiliului local al
Municipiului Campina".

Art.II. - Se aproba modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l31/
26 noiembrie 2015 referitoare la 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, conform ANEXEI, care face parte integranta din hotarare.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- S.C. Floricon Salub S.R.L. Campina;
- Direc$iei economice;
- DirecJieijuridice;
- Serviciului administrarea domeniului public si privat.

Pre$edinte de sedin|aj Contrasemneaza,
Consilier,>Xo / ^ ' . Secretar,

dl.Ionita DahM/ ; jnMolflbfteanu Elena

Campina, 31 ianuarie 2019
Nr.ll

Cod FP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.ll/31 ianuarie 2019

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,

dl.Ionita,

REGULAMENT
pentru instituirea taxei speciale de salubri

pentru persoanele fizice din Municipiul Cam
care nu au incheiate in acest sens

contracte cu operatorul de salubrizare

1. DISPOZIJH GENERALE
!n conformitate cu prevederile art.454 si art.484, alin.(l) - alin.(3) din Legea

nr.227/2015 - Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare,Titlul IX,
privind impozitele $i taxele locale, se stabileste taxa speciala pentru servicii
publice de salubrizare, colectare, transport, depozitare s^ procesare a de$eurilor
menajere, incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

Taxa se datoreaza de catre persoanele fizice de pe raza Municipiului
Campina, care nu au incheiate contracte in acest sens cu operatorul de salubrizare
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, chiria$i, 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 DECLARAJHLOR DE
IMPUNERE $I CALCULUL TAXEI DE SALUBRIZARE

Pentru persoanele fizice, taxa se calculeaza in funcJie de numarul de
persoane, pe baza declara^iei de impunere a proprietarului imobilului sau a unui alt
membru major al familiei si 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 salubrizare, vor putea fi depuse prin
posta, personal sau prin alte modalitati la Direc^ia economica, din cadrul Primariei
Municipiului Campina.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice este de
12,25 lei/persoana71una si se va actualiza ori de cate ori se modifica tariful de
salubrizare pentru persoanele fizice care au incheiate contracte pentru serviciile de
salubrizare.

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



Taxa se stabileste la nivelul tarifului practicat pentru
* " . ' - . f> i

incheiate contracte de salubrizare, in functie de numarul//dfj pefseane c|irei
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Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa
maiorarilor de intarziere, precum si aplicarea masurilor de

-silita prevazute de Legea nr.207/2015 privind Codul de proceonra^fiscala,
modificat si completat.

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

Stabilirea, impunerea, incasarea taxei speciale de salubrizare, precum s^
sancJionarea abaterilor se va face de catre serviciile de specialitate din cadrul
DirecJiei 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 declaraJii rectificative.

Nedepunerea declara{iilor (declara|iilor rectificative), precum <>d depunerea
acestora peste termen, constituie contraven^ie ^i se sanc^ioneaza, conform
prevederilor legale in materie de impozite sj 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, $i
numarul de persoane.

In situaJia in 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, obligaJia 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 fiscal va stabili prin
decizie de impunere taxa speciala de salubrizare datorata pe intregul an.

Platitori ai taxei speciale de salubrizare sunt sj chiriasji 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 finan^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.227/2015
privind Codul fiscal, art.493, contraventii prevazute la impozitele si taxele locale,
persoane fizice.



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



ANEXA
la Regulamentul pentru instituireata_xei
speciale de salubrizare pentrupersoanele
f!zice din Municipiul Campinacarenu au
incheiate in acest sens contracte cu '
operatoruldesalubrizare< '

DECLARAJIE
privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele flzice

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.326 din Codul penal privitoare la falsul in

declaratii, declar pe proprie raspundere, ca in imobilul mai sus menJionat locuiesc
1 O

persoane si ca de{in sau nu de|in alte proprieta{i in Municipiul
Campina.

Totalul de persoane menJionate mai sus este compus din:
Numar membrii familie
Numar chiriasi
Alte persoane

Campina, Semnatura,
Data / /

se va mer4iona numarul de persoane care locuiesc la adresa declarata.
pentru fiecare proprietate se va completa cate o declara{ie.




