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PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.______ 

din ___________ 2019 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în judeţul Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.10084/25.04.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte nr.10085/25.04.2019, Raportul de specialitate al Direcției 

Economice nr.10051/25.04.2019, Raportul Serviciului Juridic nr. 10089/25.04.2019, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile:  

 - art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 6, alin. 1, lit. „k”, art. 25 și art. 26 din Legea nr 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 454  lit.”g” și 484 alin (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 8, alin. 3, lit. „i” și „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

actualizările ulterioare;  

- Ordinului nr.578/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul 

pentru mediu; 

- OUG nr. 198/2005, actualizată, privind constituirea, alimentarea si utilizarea 

Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistența financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene; 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată,  

În considerarea prevederilor art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 

02.11.2009 de către toate UAT din județ, 

În temeiul art.91, alin. (1), Iit.„d” şi alin.(5), lit.”a”, pct.13, precum şi al art.97 din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 
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Art.1. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare pentru finanţarea sistemului de management integrat al deşeurilor solide 

menajere și similare în judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru 

fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuţiilor legale 

la Fondul de Mediu, după cum urmează: 

 Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 8,93 lei/pers/luna; 

 Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 1,62 lei/pers/luna; 

 Taxa utilizatori non-casnici: 436,05 lei/tona. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul 

Consiliului Judeţean Mureş, se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOLECT MURES, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, precum şi Direcţiei de 

Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte și Direcţiei Economice, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa 

la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul 

Mureş 

 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Mures” semnat de către reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale 

din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI 

Ecolect Mureș), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, 

transport, sortare, compostare și depozitare părțile convin de comun acord să 

stabilească, în condițiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii 

(utilizatori casnici și non casnici).  

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanțare a Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Mures (SMIDS Mureș) este prevăzută 

în Cererea de finanțare și Analiza Instituțională, anexe ale Contractului de finanțare nr. 

99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureș. 

Instituirea și administrarea taxei speciale pentru serviciul de salubrizare are la baza 

următorul cadru legal: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 30;  

• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 

prevede la art. 454 lit g) și art. 484;  

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu 

modificările și completările ulterioare la articolele 25 și 26; 

• Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje cu modificările și completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru 

aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a 

OUG 74/2018); 

• ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu; 

 Nr.10084/25.04.2019 

Dosar I/D/3 
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• Legea nr. 211/2011 a deșeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare 

(ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și actualizările 

ulterioare. 

 

La nivelul județului Mureș Sistemul de management integrat al deșeurilor este 

implementat și este în funcțiune, după cum urmează: 

 Depozit ecologic zonal Sânpaul, județul Mureș, ordin de începere a activității emis cu 

data de 06.02.2017 

 Stația de tratare mecano-biologică Sânpaul, județul Mureș, ordin de începere a 

activității emis cu data de 17.12.2018 

 Staţia de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti, județul Mureș, 

ordin de începere a activității emis cu data de 21.12.2018. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 1 

Sânpaul, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 3 

Sighișoara, ordin de începere a activității emis cu data de 19.02.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 4 

Reghin, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 5 

Târnăveni, ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 6 

Bălăușeri, ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 7 

Râciu, ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 

 

Procedura de achiziție „Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri 

de deșeuri în zona 2 Târgu Mureș” se află în derulare. 

 

De precizat faptul că, în cazul serviciilor de colectare și transport al deșeurilor, pentru 

care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, în calitate de autoritate 

contractantă, a încheiat contractele de delegare a gestiunii a acestor activități în cursul 

anului 2019, până la începerea activității de către operatorii desemnați în urma 

licitațiilor organizate, acestea au fost prestate în aceleași condiții de către operatorii de 

salubritate cu care UAT-urile din județul Mureș aveau contracte în vigoare.  

Taxa specială de salubrizare în județul Mures se constituie pentru susținerea, din 

veniturile realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrală a acestora, a următoarelor 

activități ale serviciului de salubrizare: 

• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare (provenind din activități comerciale din industrie și instituții), inclusiv fracții, 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice 

și electronice, baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, 

menajere şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; 

• operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile municipale și 

deșeurile similare; 
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• sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin infrastructura 

creata in cadrul proiectului SMID; 

• tratarea deșeurilor colectate in amestec prin Stația de Tratare Mecanica si 

Biologica;  

• administrarea Depozitului zonal de deșeuri. 

In spiritul celor invocate mai sus, a fost elaborat “Regulamentul de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de management 

integrat al deșeurilor solide menajere si similare din județul MURES”, și ca atare 

considerăm ca sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii 

şi aprobării. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul 

Mureş 

 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Mures” semnat de către reprezentanții tuturor unităților administrativ teritoriale 

din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI 

Ecolect Mureș), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, 

transport, sortare, compostare și depozitare părțile convin de comun acord să 

stabilească, în condițiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii 

(utilizatori casnici și non casnici).  

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanțare a Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Solide din județul Mures (SMIDS Mureș) este prevăzută 

în Cererea de finanțare și Analiza Instituțională, anexe ale Contractului de finanțare nr. 

99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureș. 

Instituirea și administrarea taxei speciale pentru serviciul de salubrizare are la baza 

următorul cadru legal: 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, art. 30;  

• Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 

prevede la art. 454 lit g) și art. 484;  

• Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu 

modificările și completările ulterioare la articolele 25 și 26; 

• Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje cu modificările și completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru 

aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

• OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările și 

actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a 

OUG 74/2018); 

• ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu; 

• Legea nr. 211/2011 a deșeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare 

(ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

 

Nr.10085/25.04.2019 

Dosar I/D/3 
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• Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și actualizările 

ulterioare. 

 

La nivelul județului Mureș Sistemul de management integrat al deșeurilor este 

implementat și este în funcțiune, după cum urmează: 

 Depozit ecologic zonal Sînpaul, județul Mureș 

- Contract nr. 12–I/18920/486/07.10.2016 privind „Delegarea operării şi administrării 

depozitului de deşeuri nepericuloase de la Sânpaul şi efectuarea transportului 

deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni și Bălăuşeri şi a reziduurilor de 

la staţiile de sortare Acăţari, Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozitul Sânpaul, 

judeţul Mureş” 

- ordin de începere a activității emis cu data de 06.02.2017 

 Stația de tratare mecano-biologică Sînpaul, județul Mureș 

- Contract nr.18062/268/23.08.2018 privind „Delegarea operării și administrării Staţiei 

TMB Sînpaul, județul Mureș” 

- ordin de începere a activității emis cu data de 17.12.2018 

 Staţia de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti, județul Mureș 

- contract nr.11-I/19100/683/06.09.2018 privind „Delegarea operării și administrării 

Staţiei de sortare, staţiei de transfer şi staţiei de compostare Cristeşti/Vălureni, 

județul Mureș” 

- ordin de începere a activității emis cu data de 21.12.2018. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 1 

Sânpaul 

- Contract nr.832/27.03.2019 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș -  zona 1 Sânpaul”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 

 Procedura de achiziție „Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor 

fluxuri de deșeuri în zona 2 Târgu Mureș” se află în derulare 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 3 

Sighișoara 

- Contract nr.569/18.02.2018 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș -  zona 3 Sighișoara”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 19.02.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 4 

Reghin 

- Contract nr.831/27.03.2019 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș -  zona 4 Reghin”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 
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 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 5 

Târnăveni  

- Contract nr.982/16.04.2019 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș -  zona 5 Târnăveni”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 6 

Bălăușeri 

- Contract nr.983/16.04.2019 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș -  zona 6 Bălăușeri”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 17.04.2019. 

 Colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în zona 7 

Râciu 

- Contract nr.833/27.03.2019 privind „Delegarea gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al județului Mureș - zona 7 Râciu”   
- ordin de începere a activității emis cu data de 28.03.2019. 

 

De precizat faptul că, în cazul serviciilor de colectare și transport al deșeurilor, pentru 

care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș, în calitate de autoritate 

contractantă, a încheiat contractele de delegare a gestiunii a acestor activități în cursul 

anului 2019, până la începerea activității de către operatorii desemnați în urma 

licitațiilor organizate, acestea au fost prestate în aceleași condiții de către operatorii de 

salubritate cu care UAT-urile din județul Mureș aveau contracte în vigoare.  

Taxa specială de salubrizare în județul Mures, se constituie pentru susținerea, din 

veniturile realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrala a acestora, a următoarelor 

activități ale serviciului de salubrizare: 

• colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor 

similare (provenind din activități comerciale din industrie și instituții), inclusiv fracții, 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice 

și electronice, baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, 

menajere şi deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; 

• operarea/administrarea stațiilor de transfer zonale pentru deșeurile municipale și 

deșeurile similare; 

• sortarea/transferul deșeurilor municipale și deșeurilor similare prin infrastructura 

creata in cadrul proiectului SMID; 

• tratarea deșeurilor colectate in amestec prin Stația de Tratare Mecanica si 

Biologica;  

• administrarea Depozitului zonal de deșeuri. 

Astfel, pentru determinarea valorii taxei de salubrizare pentru anul 2019 s-a făcut prin 

însumarea valorii tuturor serviciilor menționate anterior pe un an împărțită la cantitatea 

totală a deșeurilor estimată a fi generată în județul Mureș, precum și a contribuțiilor la 

Fondul de mediu stabilite prin actele normative în vigoare. Această valoare va fi utilizată 

în cazul persoanelor juridice. 
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Valoarea taxei pentru persoane fizice s-a calculat pornind de la rezultatul obținut prin 

calculul descris anterior și luând în considerare indicii de generare a deșeurilor pe 

locuitor, pe zi, diferențiat pe mediu urban, respectiv mediu rural exprimat în 

kg/zi/locuitor înmulțit de 30, numărul zilelor dintr-o lună.  

In spiritul celor invocate mai sus, a fost elaborat “Regulamentul de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de management 

integrat al deșeurilor solide menajere si similare din județul MURES”, și ca atare 

consideram ca sunt îndeplinite condițiile ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii 

şi aprobării. 

 

 

 

Director executiv 

Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Radu Spinei, Gorea Ágnes, Stan Sorin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 

de salubrizare în judeţul Mureş 

 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureş), prevede la art. 16 că pentru 

asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și 

depozitare părțile convin de comun acord să stabilească, în condiţiile legii, taxe 

speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non casnici). 

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este 

prevăzută în Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului 

de finanţare nr. 99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş. 

Metodologia de calcul, instituire și administrare a taxei speciale  pentru serviciul 

de salubrizare are la bază următorul cadru legal: 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 30;  

 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare, prevede la art. 454 lit. g) și art. 484;  

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 

2014, cu modificările si completările ulterioare la articolele 25, 26 şi 27; 

 Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deşeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare; 

 OUG nr. 196 /2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările si actualizările ulterioare; 

 ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor 

pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor 

datorate la Fondul pentru mediu; 

 Legea nr. 211/2011 a deşeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare; 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

actualizările ulterioare. 

Conform proiectului SMIDS Mureş, taxa de salubrizare este stabilită pentru:  

a) - persoane fizice (populaţie/utilizatori casnici)  

b) - persoane juridice (agenţi economici/utilizatori non-casnici)  

   Nr.10051/25.04.2019 

   Dosar VI D/1 
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Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice este diferenţiată în funcţie de mediul 

în care locuiesc: mediul urban şi mediul rural; 

Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice este unică, indiferent de mediul în 

care își desfăşoară activitatea,  

Taxa de salubrizare include două componente principale : 

1. Componenta locală 

2. Componenta judeţeană 

1.Componenta locală, care  este colectată de fiecare UAT și rămâne la dispoziţia 

acestuia, cu următoarele subcomponente: 

a) TLO - Componenta locală de operare destinată pentru plata costurilor 

de operare și întreţinere a activităţilor de colectare separată, transport 

separat, transfer separat și transport separat după transfer, dacă 

acesta din urma este efectuat de operatorul zonal de colectare și este 

stabilită pe baza tarifelor propuse în conformitate cu contractele 

încheiate cu  operatorii; 

b) TLC - Componenta locală corespunzătoare contribuţiei de 

nerealizare a obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri 

încredinţate spre depozitare finală stabilită în OUG 196/2005 cu 

modificările si completările ulterioare la Art. 9 litera p) și având 

valorile cuprinse în Anexa 7 din Legea 211/2011 a deşeurilor. 

2.Componenta judeţeană, care se colectează de fiecare UAT și se transferă către 

Consiliul Judeţean Mureş, cu următoarele subcomponente: 

a) TJO - Componenta judeţeană de operare, destinată pentru plata 

operatorilor desemnaţi ai infrastructurii judeţene de gestionare a 

deşeurilor realizate prin proiectul SMIDS Mureş - respectiv a 

operatorului staţiei de sortare, transfer, compostare de la Cristești, a 

operatorului staţiei de tratare mecanico-biologică de la Sînpaul, a 

operatorului depozitului zonal Sînpaul și pentru transportul de la 

staţiile de transfer zonale, după caz), stabilită în baza tarifelor 

propuse în conformitate cu Contractele încheiate cu Operatorii 

staţiilor de tratare (respectiv cu operatorul staţiei de sortare, transfer, 

compostare si operatorul staţiei TMB) și a Operatorului depozitului de 

deşeuri nepericuloase; 

b) TJI - Componenta judeteană de înlocuire și dezvoltare, care 

corespunde recuperării uzurii morale și fizice a elementelor 

infrastructurii, precum și finanţării obiectivelor de dezvoltare 

aprobate; 

c) TJC - Componenta judeţeană corespunzătoare contribuţiei pentru 

economia circulară datorată la Fondul de mediu potrivit prevederilor 

de la art. 9 litera c) din OUG 196/2005 cu modificările si completările 

ulterioare și având valorile stabilite in Anexa 2 a OUG 196/2005. 

Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, este prezentat în tabelul 

de mai jos.  
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 Valoare taxă specială salubrizare 2019 

 

U/M 

fără TVA 
cu TVA 

inclus 
contribuţii 

Total 

taxa 

  

Specificaţie costuri 

operare și 

întreţinere 

SMIDS 

costuri 

operare și 

întreţinere 

SMIDS 

contribuţii 

Fond 

Mediu 

CNOR+CEC   

    1 2=1*1,19 3 4=2+3 

Taxa utilizatori 

casnici din mediul 

urban lei/[pers/luna] 6,96 8,28 0,65 8,93 

Taxa utilizatori 

casnici din mediul 

rural lei/[pers/luna] 1,26 1,50 0,12 1,62 

Taxa utilizatori 

non-casnici lei/tona 339,90 404,48 31,57 436,05 

 

 

Taxa specială de salubritate se recalculează de către ADI Ecolect/Consiliului 

Judeţean Mureş și se aprobă conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de 

actualizările/modificările intervenite în structura componentelor acestei taxe.  

Nivelul anual al taxei se va stabili luându-se în calcul următoarele elemente: 

a) datele colectate şi centralizate de către ADI Ecolect Mureş, din 

rapoartele operatorilor prevăzute în contractele de operare aferente 

SMIDS Mureş cu privire la cantităţile de deşeuri provenite de la 

utilizatorii casnici și de la utilizatorii non-casnici (măsurate prin 

cântărire în cadrul fiecărui flux separat de deşeuri); 

b) datele cu privire la compoziţia deşeurilor, rezultate din analizele 

prevăzute în contractele de operare; 

c) populaţia judeţului Mureş; 

d) situaţia utilizatorilor non-casnici din judeţul Mureş; 

e) Metoda de calcul folosită în Analiza economică și financiară, din 

Aplicaţia de Finanţare  

f) tarifele pe categorii și tipuri de deşeuri și pe activităţi specifice 

distincte din cadrul SIMDS Mureş; 

g) contribuţiile la Fondul de mediu, actualizate conform OUG 196/2005 cu 

modificările si completările ulterioare; 

h) Obiectivele actualizate în fiecare an, în baza prevederilor din Legea 

211/2011 a deşeurilor și Legea 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și 

completările ulterioare; 

i) veniturile rezultate din vânzarea deşeurilor reciclabile de la staţiile de 

sortare și vânzarea compostului; 
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j) Veniturile suplimentare rezultate din activităţile de eliminare prin 

depozitare a deşeurilor stradale, industriale nepericuloase, a 

nămolurilor de la Staţiile de tratare a apelor Uzate, a deşeurilor 

rezultate din lucrări de reabilitare și reparaţii ale locuinţelor, alte altor 

deşeuri nepericuloase conforme cu prevederile legale privind 

depozitele de deşeuri nepericuloase; 

k) Veniturile din redevenţe, penalităţi, alte venituri. 

Taxa specială se exprimă în următoarele unităţi de măsură:  

- pentru utilizatorii casnici, atât din mediul rural, cât și din mediul 

urban: [(lei/persoana/lună)]; 

- pentru utilizatorii non-casnici: [(lei/t)]. 

Taxa specială de salubrizare nu poate depăşi, decât în mod temeinic justificat, în 

baza unui studiu de fundamentare adecvat și cu luarea în considerare a modelului 

de analiză financiară din Analiza cost-beneficiu aferentă Aplicaţiei de finanţare, 

nivelul maxim prevăzut în Planul de evoluţie a tarifelor, anexă a Contractului de 

finanţare nr. 99065 din 30.06.2010.  

La stabilirea taxei speciale se va considera asigurarea suportabilităţii de către 

utilizatori, aşa cum aceasta a fost definita in Aplicaţia de finanţare. 

Colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor provenite de la utilizatorii casnici 

și non-casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară a 

spațiilor aflate în proprietatea lor, se va realiza în baza unui contract încheiat 

direct între operatorul de salubritate și generatorii de deşeuri.  

Colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, a deşeurilor abandonate, a 

deşeurilor depozitate pe terenuri private, etc., se va realiza pe baza unui contract 

încheiat între generatorul de deşeuri și UAT.  

Pentru aceste activităţi se va plăti un tarif stabilit de către autoritatea publică 

locală pe raza căruia se generează deşeurile, calculat pe baza tarifului 

operatorului de salubrizare și care va corespunde prevederilor din Contractele de 

delegare semnate. 

Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi 

transport separat al deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim 

special, au obligaţia să colecteze deşeurile abandonate şi, în cazul în care 

producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de 

curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, 

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei 

publice locale.  

Tarifele de colectare vor fi cele din contractele de colectare separată si de 

transport și depozitare la depozitul zonal. După identificarea 

producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât 

cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi 

sancţiunile contravenţionale. 

Taxa specială de salubrizare se actualizează/modifică și se aprobă până la 31 

octombrie al anului în curs, pentru anul următor.  
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Este posibilă actualizarea/modificarea și atunci când circumstanţele o impun. 

Actualizarea și modificarea se realizează cu aplicarea prevederilor legale în 

vigoare, în condiţiile stabilite în Ordinul 109/2007 al Preşedintelui ANRSC și cu 

considerarea tuturor clauzelor prevăzute în contractele de delegare atribuite 

privind modificarea tarifelor de operare. 

 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 

273/2006 cu modificările și completările ulterioare privind finanţele publice 

locale, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre 

aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

din lege apreciem că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru aprobarea 

repartizării de sume pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţ cu ocazia 

şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 22.03.2019. 

apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a 

acestui proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR 

Alin Mărginean 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

expunerea de motive nr. 10084 din 25. 04.2019 și raportul de specialitate al Direcției de 

Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în 

care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din analiza încrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre, rezultă că în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de 

salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr.578/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru 

mediu, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrație publică, republicată.   

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de 

management integrat al deșeurilor solide menajere în județul Mureș, respectiv 

aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, pentru fiecare 

categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuțiilor legale la Fondul de 

mediu. 

Potrivit prevederilor art.17 din contractul de asociere asumat de reprezentanții tuturor 

unităților administrativ-teritoriale din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREȘ (ADI Ecolect Mureș), pentru Proiectul „Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, în vederea asigurării finanțării 

serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile 

contractante au convenit de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe 

speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non casnici). 

Nr. 10089/25.04.2019 

Dosar nr. VI/D/1 
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Cadrul legal general prin care se pot institui taxe speciale pentru funcționarea unor 

servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, este stabilit 

prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, prin Legea  serviciului 

de salubrizare a localităților nr.101/2006 cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale. 

Astfel, potrivit alin.(1) al art.30 din Legea nr.273/2006, pentru înființarea unor servicii 

publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile 

locale/județene aprobă taxe speciale, iar la alin.(2) al aceluiași articol se stipulează că 

cuantumul taxelor speciale se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor 

publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere 

şi funcţionare a acestor servicii.  

De asemenea, conform dispozițiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale/judeţene, 

pot adopta taxe speciale. 

 Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 și ale art.6 din Legea 

nr.101/2006, autorităţile administraţiei publice locale au competențe exclusive în ceea 

ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, funcționarea, coordonarea și 

atribuirea serviciului public de salubrizare, respectiv crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a 

unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice, având 

printre atribuțiile din acest domeniu și cea privind stabilirea taxelor speciale și 

aprobarea anuală a tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare potrivit dispozițiilor alin.(3) lit.„j” al art.8 din 

Legea nr.51/2006.   

Conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 „în funcție de natura 

activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, 

pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 

contravaloarea serviciului de salubrizare prin: (…) c) taxe speciale, în cazul prestațiilor 

de care beneficiază individual fără contract.” 

Structura și nivelul taxelor speciale, potrivit prevederilor alin.(8) al art.26 din Legea 

nr.101/2006 „(…) vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare a serviciului de salubrizare; 

c) să încurajeze investiţiile de capital; 

d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.” 

Ca atare, prin proiectul de act administrativ analizat, se urmărește asigurarea cadrului 

legal necesar privind condițiile în care se asigură instituirea și administrarea taxei 

speciale de salubrizare pentru prestarea serviciului de salubrizare în județul Mureș. 

Din analiza proiectului de act administrativ rezultă că sunt respectate prevederile art.30 

din Legea nr.273/2006, potrivit cărora veniturile obținute din taxa specială se vor utiliza 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice 
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de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi 

funcţionarea acestor servicii. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „a”, 

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș exercită atribuții privind gestionarea 

serviciilor publice din subordine, iar potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, are competența 

aprobării de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în 

interesul persoanelor fizice și juridice. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 80-82, raportate la cele ale art. 6 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 

finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide menajere în județul 

Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin art. 7 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina – 2 ex. 

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 
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Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş” 

semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, asociate in Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect Mureş), prevede la art. 16 că pentru 

asigurarea finanţării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare pârtile convin de 

comun acord să stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii 

(utilizatori casnici și non casnici).  

Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută în Cererea de finanţare și Analiza 

Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr. 99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS 

Mureş. 

Metodologia de calcul, instituire si administrare a taxei speciale  pentru serviciul de salubrizare are la 

baza urmatorul cadru legal: 

 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 

30;  

 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevede la 

art. 454 lit. g) și art. 484;  

 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu modificările si 

completările ulterioare la articolele 25, 26 şi 27; 

 Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje cu 

modificările si completările ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu 

modificări a OUG 74/2018); 

 OUG nr. 196 /2005 actualizata , privind Fondul pentru mediu, cu modificările si actualizările 

ulterioare (ultimele prin Legea 31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

 ORDIN nr.578 din 6 iunie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

 Legea nr. 211/2011 a deşeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare (ultimele prin Legea 

31/2019 pentru aprobarea cu modificări a OUG 74/2018); 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si actualizările ulterioare. 

 

Capitolul  II 

MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

II.1.  CONDIȚII GENERALE 

Articolul 1 

(1) Pe teritoriul administrativ al Judeţului Mureş, se instituie taxa specială de salubrizare pentru 

susţinerea, din veniturile realizate prin aplicarea ei si prin utilizarea integrala a acestora, a 

următoarelor activităţi ale serviciului de salubrizare: 
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i. colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale și al deşeurilor similare 

(provenind din activităţi comerciale din industrie și instituţii), inclusiv fracţii, colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice și electronice, 

baterii și acumulatori; sunt incluse aici şi deşeurile periculoase, menajere şi deşeurile 

voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; 

ii. operarea/administrarea staţiilor de transfer zonale pentru deşeurile municipale și deşeurile 

similare; 

iii. sortarea/transferul deşeurilor municipale și deşeurilor similare prin Staţiile zonale, tratarea 

deşeurilor biodegradabile colectate separat prin Staţia de Compostare; 

iv. tratarea deşeurilor colectate în amestec prin Staţia de Tratare Mecanică și Biologică;  

v. administrarea Depozitului zonal de deşeuri. 

Articolul 2 

(1) Taxa specială de salubrizare se plăteşte de câtre beneficiarii serviciului public de salubrizare, 

proprietarii imobilelor, persoane fizice sau juridice, situate pe raza tuturor UAT-urilor din judeţul 

Mureş, pentru toate activităţile de salubrizare menţionate la Articolul 1;  

(2) Prin excepţie de la alin.(1), în cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, beneficiarul serviciului este 

chiriaşul/concesionarul/locatorul/administratorul, etc.; 

(3) Valoarea taxei speciale se stabileşte anual și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al fiecărui 

UAT membru al ADI Ecolect Mureş; 

(4) Urmărirea și încasarea taxei speciale se face de câtre compartimentul desemnat de câtre Primăria 

fiecărui UAT, în acest scop. 

 

II.2 DECLARAȚII DE IMPUNERE 

Articolul 3 

(1)  Pentru primul an, în vederea calculării sumelor de plată pentru activitatea de salubrizare, 

proprietarii imobilelor cu destinaţie de locuinţă, persoane fizice, vor plaţi sumele aferente 

serviciilor de salubrizare pentru o medie de 3 persoane aflate în acelaşi spaţiu de locuit, până la 

depunerea Declaraţiei de impunere. Declaraţia de impunere se va depune într-un interval de timp de 

maxim ( 6 luni ) de la data instituirii taxei. Pentru anii următori, termenul limită de depunere al 

declaraţiilor de impunere, este sfârşitul trim. I al fiecărui an pentru care se depune declaraţia.  

Articolul 4 

(1) Utilizatorii casnici care sunt proprietari de imobile cu destinaţie locuinţă de pe teritoriul 

administrativ al Judeţului Mureş, au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului 

taxei speciale de salubrizare (Anexa 1). Declaraţia se depune pentru fiecare unitate locativă 

deţinută, fie că este locuită de proprietar, fie că este închiriată altor persoane fizice. 

(2) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, 

obligaţia de a declara și a achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune 

Declaraţia de impunere (Anexa 2) pentru fiecare imobil deţinut. În plus, se va depune și Anexa 4 

pentru fiecare persoană juridică care a închiriat imobilul sau părţi din acesta. 

(3) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor fizice sau juridice, ce sunt utilizate pentru desfăşurarea 

de profesii liberale (cabinete de avocatură, birouri de expertiză, birouri notariale, birourile 

executorilor judecătoreşti, cabinete medicale, etc.), obligaţia de a declara și achita taxa revine 
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proprietarului imobilului. Persoanele ce desfăşoară profesii liberale sunt asimilaţi utilizatorilor 

casnici, datorând taxa specială de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice în 

funcţie de numărul de membrii sau angajaţi ce desfăşoară profesia respectivă. Se va depune 

Declaraţia de impunere (Anexa 1) și Declaraţia de impunere (Anexa 3). 

(4) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice, cu destinaţia de locuinţă, care sunt închiriate 

persoanelor fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine proprietarului 

imobilului. Se va depune Declaraţia de impunere (Anexa 3) pentru fiecare imobil. 

(5) În cazul imobilelor proprietatea persoanelor juridice care sunt concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă altor persoane juridice, obligaţia de a declara şi achita taxa de 

salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declaraţia de impunere (Anexa 2) și 

Declaraţia de impunere (Anexa 4) pentru fiecare imobil. 

(6) În cazul imobilelor proprietatea unor persoane juridice aflate sub incidenta Legii nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările 

ulterioare, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă altor entităţi de drept public 

sau privat, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine concesionarului, locatarului, 

titularului dreptului de administrare sau de folosinţă. Titularul obligaţiei va depune Declaraţia 

(Anexa 4) pentru fiecare imobil, împreună cu Declaraţia (Anexa 2) completată de proprietar. 

(7) In cazul imobilelor proprietate de stat/UAT, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, oricăror entităţi, obligaţia de a declara şi achita taxa de salubrizare revine 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. În cazul 

în care persoanele de drept public concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de 

folosinţă transmit ulterior altor persoane dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă a clădirii, prima entitate care nu este de drept public care a primit dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă are obligaţia de a declara şi achita taxa specială de 

salubrizare. În cazul utilizatorilor casnici se va depune Declaraţia conform Anexei 1, iar în cazul 

utilizatorilor non-casnici se va depune Declaraţia conform Anexei 4. 

(8) Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacantă, apartamente sau imobile locuite 

temporar, “spatii cu destinaţia de locuinţă, care nu sunt locuite”, etc) și nu sunt imobile de 

domiciliu sau reşedinţă, obligaţia de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată 

luându-se în considerare o singură persoană. Declaraţia de impunere se depune pentru fiecare 

unitate locativă deţinută (Anexa 1). 

(9) Utilizatorii non-casnici au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei 

speciale de salubrizare (Anexa 4) pentru sediul şi toate punctele de lucru în care desfăşoară 

activităţi (economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al Judeţului Mureş. Declaraţia 

de impunere se depune pentru fiecare imobil.  

(10) Obligaţia depunerii Declaraţiei de impunere pentru stabilirea cuantumului taxei și a achitării 

acesteia revine reprezentantului legal al persoanei juridice. 

(11) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare se depun în două exemplare 

însoţite de copie după actul de identitate/de înfiinţare, la Direcţia/Compartimentul/Persoana 

responsabilă pentru Taxe și Impozite din cadrul Primăriei municipiului/oraşului/comunei pe raza 

căreia persoanele fizice/juridice au domiciliul/reşedinţa/sediul/deţin proprietatea. 

(12) Ca urmare a depunerii declaraţiei, beneficiarii serviciului, conform art. 2, vor primi decizia de 

impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. 

Cuantumul taxei de salubrizare se va publica la sediul fiecărei primarii din Judeţul Mureş, pe site-

ul acesteia și/sau în mass-media locală. 
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(13) În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru, obligaţia de plată 

subzistă, utilizatorii casnici și non-casnici având obligaţia de a consulta site-ul/avizierul fiecărei 

primarii din Judeţul Mureş. 

(14) Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la cerere, 

pe parcursul anului, prin depunerea unor declaraţii rectificative, întocmite conform Anexelor 5-8. 

(15) Declaraţiile rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări a 

datelor declaraţiei iniţiale, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maximum 

30 zile calendaristice de la data depunerii declaraţiei rectificative. 

(16) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc la bloc, Declaraţia de impunere şi Declaraţiile rectificative 

pot fi depuse şi la Asociaţia de proprietari de care aparţin, în baza contractului/protocolului de 

colaborare încheiat de Primăria localităţii in care se afla Asociaţia, cu Asociaţia, urmând ca aceasta 

din urmă să le înainteze la Primărie în maxim 3 zile. 

Articolul 5 

(1)  In cazul nedepunerii declaratiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, 

obligatia de plată va fi stabilită din oficiu de către fiecare UAT, fiind stabilite valori de corectie 

conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sanctiunile ce se impun celor care nu detin un 

contract de salubrizare.”  

(2) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere 

emise în conditiile Codului de Procedura Fiscala. 

 

II.3.  MODALITATEA DE CALCUL A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

Articolul 6 

(1) Conform proiectului SMIDS Mureş, taxa de salubrizare este stabilită pentru:  

a) - persoane fizice (populaţie/utilizatori casnici)  

b) - persoane juridice (agenţi economici/utilizatori non-casnici)  

(2) Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice este diferenţiată în funcţie de mediul în care locuiesc: 

mediul urban şi mediul rural; 

(3) Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice este unică, indiferent de mediul în care își desfăşoară 

activitatea,  

(4) Taxa de salubrizare include două componente principale : 

i. Componenta locală 

ii. Componenta judeţeană 

i. Componenta locală, care  este colectata de fiecare UAT si rămâne la dispoziţia acestuia, cu 

următoarele subcomponente: 

a) TLO - Componenta locală de operare (destinata pentru plata costurilor de operare si 

întreţinere a activităţilor de colectare separata, transport separat, transfer separat si transport 

separat după transfer, daca acesta din urma este efectuat de operatorul zonal de colectare si 

este stabilita pe baza tarifelor propuse in conformitate cu contractele încheiate cu  operatorii; 

b) TLC - Componenta locală corespunzătoare contribuţiei de nerealizare a obiectivelor de 

reducere a cantităţilor de deşeuri încredinţate spre depozitare finala stabilita in OUG 
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196/2005 cu modificările si completările ulterioare la Art. 9 litera p) și având valorile 

cuprinse în Anexa 7 din Legea 211/2011 a deşeurilor. 

ii. Componenta judeţeană, care se colectează de fiecare UAT si se transfera către Consiliul 

Judeţean Mureş, cu următoarele subcomponente: 

a) TJO - Componenta judeţeană de operare, (destinata pentru plata operatorilor desemnaţi ai 

infrastructurii judeţene de gestionare a deşeurilor realizate prin proiectul SMIDS Mureş - 

respectiv a operatorului staţiei de sortare, transfer, compostare de la Cristești, a operatorului 

staţiei de tratare mecanico-biologică de la Sînpaul, a operatorului depozitului zonal Sînpaul 

și pentru transportul de la staţiile de transfer zonale, după caz), stabilită în baza tarifelor 

propuse in conformitate cu Contractele încheiate cu Operatorii staţiilor de tratare (respectiv 

cu operatorul staţiei de sortare, transfer, compostare si operatorul staţiei TMB) si a 

Operatorului depozitului de deşeuri nepericuloase; 

b) TJI - Componenta judeteană de înlocuire și dezvoltare, care corespunde recuperării 

uzurii morale și fizice a elementelor infrastructurii, precum și finanţării obiectivelor de 

dezvoltare aprobate; 

c) TJC - Componenta judeţeană corespunzătoare contribuţiei pentru economia circulară 

datorata la Fondul de mediu potrivit prevederilor de la art. 9 litera c) din OUG 196/2005 cu 

modificările si completările ulterioare și având valorile stabilite in Anexa 2 a OUG 

196/2005. 

Articolul 7 

(1) Nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, este prezentat în tabelul de mai jos. Detalii 

referitoare la structura pe componente a sistemului de taxe-anul 2019, sunt prezentate în Anexa 

10  

 

 Valoare taxa speciala salubrizare 2019 

 

U/M 

fără TVA 
cu TVA 

inclus 
contribuţii 

Total 

taxa 

Specificaţie costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

contribuţii 

Fond Mediu 

CNOR+CEC 
    

    1 2=1*1,19 3 4=2+3 

Taxa utilizatori casnici din mediul urban lei/[pers/luna] 6,96 8,28 0,65 8,93 

Taxa utilizatori casnici din mediul rural lei/[pers/luna] 1,26 1,50 0,12 1,62 

Taxa utilizatori non-casnici lei/tona 339,90 404,48 31,57 436,05 

 

 

(2) Taxa specială de salubritate se recalculează de către ADI Ecolect / Consiliului Judeţean Mureş și 

se aprobă conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de actualizările/modificările 

intervenite în structura componentelor acestei taxe  

(3) Nivelul anual al taxei se va stabili luându-se în calcul următoarele elemente: 

a) datele colectate şi centralizate de către ADI Ecolect Mureş, din rapoartele operatorilor 

prevăzute în contractele de operare aferente SMIDS Mureş cu privire la cantităţile de deşeuri 
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provenite de la utilizatorii casnici si de la utilizatorii non-casnici (măsurate prin cântărire în 

cadrul fiecărui flux separat de deşeuri); 

b) datele cu privire la compoziţia deşeurilor, rezultate din analizele prevăzute în contractele de 

operare; 

c) populaţia judeţului Mureş; 

d) situaţia utilizatorilor non-casnici din judeţul Mureş; 

e) Metoda de calcul folosită Analiza economică și financiară, din Aplicaţia de Finanţare  

f) tarifele pe categorii și tipuri de deşeuri și pe activităţi specifice distincte din cadrul SIMDS 

Mureş; 

g) contribuţiile la Fondul de mediu, actualizate conform OUG 196/2005 cu modificările si 

completările ulterioare; 

h) Obiectivele actualizate in fiecare an, in baza prevederilor din Legea 211/2011 a deşeurilor si 

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, 

cu modificările si completările ulterioare. 

i) veniturile rezultate din vânzarea deşeurilor reciclabile de la staţiile de sortare și vânzarea 

compostului  

j) Veniturile suplimentare rezultate din activităţile de eliminare prin depozitare a deşeurilor 

stradale, industriale nepericuloase, a nămolurilor de la Staţiile de tratare a apelor Uzate, a 

deşeurilor rezultate din lucrări de reabilitare si reparaţii ale locuinţelor, alte altor deşeuri 

nepericuloase conforme cu prevederile legale privind depozitele de deşeuri nepericuloase; 

k) Veniturile din redevenţe, penalităţi, alte venituri. 

Articolul 8 

(1) Taxa specială se exprimă în următoarele unităţi de măsură:  

a) pentru utilizatorii casnici, atât din mediul rural, cât și din mediul urban: [(lei/persoana/lună)]; 

b) pentru utilizatorii non-casnici: [(lei/t)]. 

Articolul 9 

(1)   Taxa specială de salubrizare nu poate depăşi, decât în mod temeinic justificat, în baza unui studiu de 

fundamentare adecvat și cu luarea în considerare a modelului de analiză financiară din Analiza cost-

beneficiu aferentă Aplicaţiei de finanţare, nivelul maxim prevăzut în Planul de evoluţie a tarifelor, 

anexă a Contractului de finanţare nr. 99065 din 30.06.2010. Planul tarifar iniţial este cuprins în 

Anexa 10. 

(2)  La stabilirea taxei speciale se va considera asigurarea suportabilităţii de câtre utilizatori, aşa cum 

aceasta a fost definita in Aplicaţia de finanţare. 

Articolul 10 

(1) Colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor provenite de la utilizatorii casnici și non-casnici, 

generate de activităţi de amenajare si/sau reabilitare interioara a spatiilor aflate in proprietatea lor, se 

va realiza in baza unui contract încheiat direct intre operatorul de salubritate si generatorii de 

deşeuri.  

Colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, a deşeurilor abandonate, a deşeurilor depozitate pe 

terenuri private, etc., se va realiza pe baza unui contract încheiat intre generatorul de deşeuri si UAT.  
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(2)   Pentru aceste activităţi se va plăti un tarif stabilit de către autoritatea publică locală pe raza căruia se 

generează deşeurile, calculat pe baza tarifului operatorului de salubrizare și care va corespunde 

prevederilor din Contractele de delegare semnate. 

(3) Operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare separată şi transport separat al 

deşeurilor, cu excepţia deşeurilor periculoase cu regim special, au obligaţia să colecteze deşeurile 

abandonate şi, în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate 

de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, 

eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale.  

(4) Tarifele de colectare vor fi cele din contractele de colectare separată si de transport și depozitare la 

depozitul zonal. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să 

suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi sancţiunile 

contravenţionale. 

Articolul 11 

(1) Taxa specială de salubrizare se actualizează/modifică și se aprobă până la 31 octombrie al anului în 

curs, pentru anul următor.  

(2) Este posibilă actualizarea/modificarea și atunci când circumstanţele o impun. Actualizarea și 

modificarea se realizează cu aplicarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite în Ordinul 

109/2007 al Preşedintelui ANRSC și cu considerarea tuturor clauzelor prevăzute în contractele de 

delegare atribuite privind modificarea tarifelor de operare. 

 

Capitolul III 

TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE 

DE SALUBRIZARE 

Articolul 12 

(1) Taxa specială de salubrizare se datorează anual cu termen de plată integral sau semestrial, pana la 

31.03 pentru lunile ianuarie-iunie ale anului respectiv si pana la data de 31.09 ale anului respectiv 

pentru lunile iulie-decembrie; 

(2) In cazul in care intrarea in vigoare a taxei se produce intre intervalele precizate mai sus, prima plata 

a taxei se datorează la termenul imediat următor, pentru întreaga perioada cuprinsa intre momentul 

intrării in vigoare a taxei si termenul imediat următor; 

(3) Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici și non-casnici care au dobândit/finalizat imobile după data 

depunerii declaraţiei prevăzută la art. 3 alin. 1 din Regulament, au obligaţia depunerii declaraţiei în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii/finalizării și datorează taxa specială de salubrizare 

începând cu data de întâi a lunii care urmează lunii în care au dobândit/finalizat imobilul; 

(4) Taxa se calculează/datorează proporţional cu numărul lunilor rămase din anul în curs; 

(5) Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine calculul și plata 

majorărilor de întârziere în conformitate cu legislaţia fiscală incidentă;  

(6) Taxă specială de salubrizare plătită în plus se deduce sau se restituie, după caz, în conformitate cu 

legislatia fiscală incidentă; 

(7) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare se aplică măsurile de 

urmărire și executare silită în conformitate cu legislatia fiscală incidentă;  
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(8) Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieriile UAT-urilor, in conturile indicate de acestea, 

sau prin alte modalităţi stabilite de UAT-urile membre ale ADI Ecolect (la oficiile poştale de pe raza 

judetului Mureş); 

(9) Taxa de salubrizare se colectează începând cu data comunicării deciziilor de impunere transmise 

fiecărui beneficiar/utilizator. 

Articolul 13 

(1)  Cetăţenilor care lipsesc din localitate cel puţin 90 de zile consecutive dintr-un an calendaristic și 

probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în 

străinătate sau alte documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizare datorată; 

(2)  In cazuri de deces/înstrăinare a imobilului/radiere a societarii, taxa de salubrizare va fi sistată sau 

valoarea ei va fi modificată,începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se vor depune în 

acest sens documente justificative.  

 In cazurile de deces, depunerea acestor documente justificative, precum și întocmirea și depunerea 

Declaraţiei rectificative, poate fi făcută de către un alt membru al familiei, și în perioada 

premergătoare finalizării procedurilor legale succesorale pentru imobilul respectiv. In toate celelalte 

cazuri aceste demersuri vor fi făcute de către proprietarul bunului înstrăinat, sau de 

către,reprezentantul legal al agentului economic care a fost radiat din Registrul Comerţului. 

 

Capitolul IV 

GESTIONAREA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR  AFERENTE 

 SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 

Articolul 14 

(1) Fiecare UAT, are obligaţia sa colecteze taxa specială stabilită pentru serviciul de salubrizare 

conform cu cele precizate anterior; 

(2) Plata contravalorii activităţilor de salubrizare prestate  la nivel local, se realizează de câtre fiecare 

UAT , în conformitate cu mecanismele și procedurile de plată stipulate în contractele de colectare 

semnate, în baza avizului dat de către ADI Ecolect; 

(3) Plata contravalorii activităţilor de salubrizare prestate  la nivel judeţean se realizează de câtre 

Consiliul Judeţean Mureş, in conformitate cu mecanismele si procedurile de plata stipulate in 

contractele de delegare prin concesiune semnate, în baza avizului dat de către ADI Ecolect; 

(4) Plata contribuţiei pentru economie circulară (CEC), câtre Fondul de Mediu anual, se face de câtre 

Consiliul Judeţean Mureş lunar, până cel târziu in data de 25 ale lunii următoare celei pentru care 

este datorata plata, in baza certificatelor emise de ADI Ecolect, elaborate in conformitate cu datele 

măsurate cuprinse in Rapoartele lunare;  

(5) Plata contribuţiei pentru nerealizarea obiectivelor de reducere (CNOR) a cantităţilor de deşeuri 

eliminate prin depozitare se face anual de câtre fiecare UAT in parte, in baza certificatelor emise de 

către ADI Ecolect Mureş, in conformitate cu datele măsurate și verificate (cuprinse in rapoartele 

lunare/anuale); 
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Capitolul V 

Facilitati privind plata taxei speciale de salubrizare 

Articolul 15 

Consiliile locale pot acorda scutiri sau reduceri la plata taxei speciale de salubrizare, conform 

prevederilor actelor normative. Sunt scutite de la plata taxei speciale de salubrizare următoarele categorii 

de persoane fizice: 

• Veteranii de război; 

• Persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului – Lege nr. 118/1990 republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite 

în prizonieri; 

• Alte categorii de persoane stabilite de Consiliul local în baza Codului fiscal. 

 

Capitolul VI 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 16 

(1) În conformitate cu art. 30 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare privind 

finanţele publice locale, prezentul Regulament se aprobă de către toate unităţile administrativ 

teritoriale din judeţul Mureş.  
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Capitolul VII 

ANEXE 
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ANEXA 1 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor 

persoane fizice/persoane juridice ce desfăşoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari 

ai dreptului de administrare sau de folosinţă a locuinţelor proprietate de stat/UAT 

           MODEL 01 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaş, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate 

de stat/UAT) al locuinţei situată în localitatea ______________________ ,str. ___________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliat(ă) în localitatea ________________________________ , 

str._________________________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , posesor al _____ seria ____ , 

nr.______________, C.N.P_________________________________ , având locul de muncă la/pensionar 

_______________________________________________________________, declar pe proprie 

răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (dacă domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele închiriate 

persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/pers/luna 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 2 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de proprietari de imobile persoane fizice/juridice (pentru imobile închiriate persoanelor 

juridice) 

         MODEL 02 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane 

fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 

Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________având calitate de proprietar al 

imobilului situat în localitatea _______________________ ,str. _______________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliu/sediu în localitatea ________________________ , 

str.__________________________ , nr.____,bl.____,sc.____,ap.____ , posesor al _______ seria ______ 

, nr.________________, C.N.P/C.U.I. ____________________________________ , având locul de 

muncă la/pensionar _______________________________________________________________, 

declar pe proprie răspundere că imobilul este utilizat de următorii operatori economici (persoane juridice, 

inclusiv PFA-uri, II-uri, etc): 

Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa Domeniul de activitate 

Certificat 

unic de 

înregistrare 

la registrul 

comerţului 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) care îşi 

desfăşoară activitatea la adresa menţionată. 

Această Declaraţie va fi însoţită de Declaraţiile de impunere pentru fiecare persoană juridică (Model 4) 

rezidentă la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/an 

Estimez ca, pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)............ voi genera o cantitate 

de............[kg/an] de deşeuri 

 

Data________________    Semnătura________________ 

 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 3 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor 

fizice ce desfăşoară profesii liberale 

          MODEL 03 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane 

juridice, care închiriază persoanelor fizice//persoanelor fizice ce desfăşoară profesii liberale 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ , CNP 

____________________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________, domiciliat(ă) în 

localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, în 

calitate de reprezentant al _______________________________________________, cu sediul în 

______________________, str. _____________________________, nr. ________, bl. _____, sc. _____, 

ap. _____, CUI______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

__________________________, având calitate de proprietar al locuinţei situată în localitatea 

_________________ ,str. ________________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , declar pe proprie 

răspundere că unitatea locative are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observaţii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/pers/luna 

Estimez ca, pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)............ voi genera o cantitate 

de............[kg/an] de deşeuri 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon .............................................................,  adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 4 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile 

închiriate) 

         MODEL 04 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA, etc) 

 

Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_________________________________, BI/CI seria _____, nr. ___________________, în calitate de 

reprezentant al _____________________________________, cu sediul în ______________________, 

str. ___________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

_______________________________, declar pe proprie răspundere că 

(se completează în funcţie de specificul activităţii) 

Punct de lucru 

_________________________________________________________________________ 

  

Selectaţi specificul activităţii și completaţi datele aferente (date anuale): 

- Entităţi de drept public și privat ce au între 0 și 5 angajaţi  

o număr de angajaţi (la data completării)  

Obs: In cazul entitatilor care nu au niciun angajat, la „nr. De angajati” se va inscrie numarul de 

administratori rezidenti in imobil 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                                                      in kg/an 

o domeniul de activitate 

 

- Entităti de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajati  

o număr de angajati (la data completării)  

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul ...........                                                               in kg/an 

 

o domeniul de activitate 

 

- Entităti de drept privat ce desfășoară orice alte activităti cu exceptia comertului 

o număr de angajati (la data completării) 
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o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                                            in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Entităti de drept public 

o număr de angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul(**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de vânzare cu amănuntul/angró 

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 
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- Unitate de învătământ (creșă, gradinită, școală, liceu, universitate) 

o număr angajati (la data completării) 

o număr copii/elevi/studenti (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul(**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară fără paturi  

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară cu paturi 

o număr angajati (la data completării) 

o număr total de zile de spitalizare din anul anterior 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (*)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  
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o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

 

- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetarie sau altă unitate de alimentaţie publică sau a 

căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri biodegradabile /capacitate recipient (litri)* 

 

 

* se vor înscrie numărul x capacitatea recipientelor necesari – 120 litri, 240 litri sau 1100 litri  

** se va înscrie anul pentru care se face declaraţia de impunere 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcţie de specificul activităţii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/an 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

 

Telefon/fax ........................................................  Adresa e-mail..................................................................
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ANEXA 5 – Declaratia rectificativa de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele 

închiriate altor persoane fizice/persoane fizice ce desfășoară profesii liberale) şi de concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă locuinţelor proprietate de stat/UAT 

 

           MODEL 05 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaș, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate 

de stat/UAT) al locuinţei situată în localitatea …………………………. ,str. ___________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ____________________________ , 

str.______________________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , posesor al _____ seria ____ , 

nr.______________, C.N.P _________________________________ , având locul de muncă la/pensionar 

_______________________________________________________________, declar pe proprie 

răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de 

...... membrii, noua componentă fiind următoarea 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa mentionată). Pentru locuintele închiriate 

persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 6 – Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate 

persoanelor juridice) 

MODEL 06 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane 

fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 

Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________având calitate de proprietar al 

imobilului situat în localitatea _______________________ ,str. _______________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliu/sediu în localitatea ________________________ , 

str.__________________________ , nr.____,bl.____,sc.____,ap.____ , posesor al _______ seria ______  

nr.________________, C.N.P/C.U.I. ____________________________________ , având locul de 

muncă la/pensionar _______________________________________________________________, 

declar pe proprie răspundere că imobilul și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un 

număr de ...... membrii, noua componentă fiind următoarea: 

Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa 

Domeniul de 

activitate 

Certificat 

unic de 

înregistrare 

la registrul 

comerţului 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea la adresa 

menţionată. 

Această Declaraţie rectificativă va fi însoţită de Declaraţiile rectificative de impunere pentru fiecare 

persoană juridică (Model 8) rezidentă la adresa menţionată care nu se regăseşte în Declaraţia de impunere 

iniţială. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 7 – Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor 

fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale 

 

MODEL 07 

 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane 

juridice, care închiriază persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ , CNP 

____________________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________, domiciliat(ă) în 

localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, în 

calitate de reprezentant al ______________________________, cu sediul în ______________________, 

str. ________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI______________________, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

__________________________, având calitate de proprietar al locuinţei situată în localitatea 

_________________ ,str. ________________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , declar pe proprie 

răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de 

...... membrii, noua componentă fiind următoarea (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 8 – Declaraţia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de 

salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în 

imobile închiriate) 

MODEL 08 

 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA) 

 

Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_________________________________, BI/CI seria _____, nr. ___________________, în calitate de 

reprezentant al _____________________________________, cu sediul în ______________________, 

str. ___________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

_______________________________, declar pe proprie răspundere că 

(se completează în funcţie de specificul activităţii) 

Punct de lucru 

_________________________________________________________________________ 

  

Selectaţi specificul activităţii și completaţi datele aferente (date anuale): 

- Entităţi de drept public și privat care au între 0 și 5 angajaţi 

o număr de angajaţi (la data completării)  

Observaţie : In cazul entităţilor care nu au angajaţi, la număr de angajaţi se va trece număr de 

administratori rezidenţi in imobil 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o domeniul de activitate 

 

In cazul in care entitatea nu are nici un angajat, se va declara in loc de număr de angajaţi, numărul 

de administratori. 

 

-  Entităţi de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajati 

o număr de angajati (la data completării)  

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o domeniul de activitate 
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- Entităţi de drept privat ce desfăşoară orice alte activităţi cu excepţia comerţului 

o număr de angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

- Entităţi de drept public 

o număr de angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de vânzare cu amănuntul/en-gros 

o număr angajaţi (la data completării) 

 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de învăţământ (creşă, grădiniţă, școală, liceu, universitate) 

o număr angajaţi (la data completării) 

o număr copii/elevi/studenţi (la data completării) 
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o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară fără paturi  

o număr angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

 

- Unitate sanitară cu paturi 

o număr angajaţi (la data completării) 

o număr total de zile de spitalizare din anul anterior 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetarie sau altă unitate de alimentaţie publică sau a 

căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

o număr angajati (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 
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o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri biodegradabile /capacitate recipient (litri)* 

 

* se vor înscrie numărul x capacitatea recipientilor necesari – 120 litri, 240 litri sau 1100 litri  

(**) se va inscrie anul pentru care se face declaratia rectificativa 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în functie de specificul activitătii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 9 – Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice 

 

(1) Taxa pentru primul an (exprimata in [lei/t] este calculata pornindu-se de la cantităţile din raportările 

făcute câtre APM pentru anii anteriori pentru totalitatea utilizatorilor non-casnici, in momentul 

înfiinţării taxei. Valoarea taxei este prezentata,  având ca unitate de măsura {lei/t] în Anexa 10. 

Aceasta taxa este cea adusa la cunoştinţa utilizatorilor pentru primul an. 

(2) Fiecare utilizator non-casnic va avea obligaţia de a declara cantităţile pe care prevede ca le va 

încredinţa colectorilor în anul pentru care depune Declaraţia de impunere, luând ca baza cantităţile 

înregistrate în anul anterior. In cazul în care, pentru primul an, cantităţile din anul anterior nu au 

beneficiat de o înregistrare sigura, cantităţile declarate vor fi calculate pe baza datelor din tabelul 3  

de la capitolul 4.3 – exemple de unităţi de măsură specifice și indici de producere de deşeuri similare 

celor menajere - și modului de calcul cuprins in Standardul SR 14300:2016 de la capitolul 4.3.Suma 

datorata se calculează înmulţind cantităţile zilnice calculate in conformitate cu formulele (4) si (5) de 

la capitolul 4.3 al standardului indicat, cu numărul de zile pe an cuprinse in programul de activitate 

al Operatorului. Încadrarea activităţii proprii se va face la categoria cea mai apropiata din cele din 

coloana „destinaţia clădirii” din tabelul amintit mai sus. 

(3) In cazul în care în aceeaşi clădire se desfăşoară mai multe activităţi specifice, cantităţile vor fi 

declarate separat pentru fiecare activitate specifica desfăşurata în clădire, utilizând unităţile de 

măsură specifice alocate fiecărei activităţi specifice. 

(4) Fiecare utilizator este îndreptăţit sa depună declaraţii rectificative, potrivit prezentului Regulament. 

(5) Pentru anii care urmează primului an Utilizatorii non-casnici vor avea obligaţia de a îşi depune 

declaraţiile pe baza unor date anterioare reale, care pot fi confirmate de câtre operatorii de colectare. 

(6) Fiecare UAT poate verifica, fie direct, prin reprezentanţi autorizaţi, fie indirect, prin intermediul 

personalului ADI si/sau ai Operatorilor CSTS, corespondenta intre datele reale si cele declarate.   

(7) In luna noiembrie a fiecărui an, în baza raportărilor Operatorilor, ADI va efectua recalcularea valorii 

taxei pentru anul care urmează. Pentru ultima luna a anului se vor utiliza estimări. In urma 

procesului de recalculare pot rezulta majorări/deduceri raportate la valoarea calculata în baza datelor 

din Declaraţia de impunere si comunicata prin Decizia de impunere pentru anul care se încheie. 

(8) UAT-urile vor avea obligaţia de a informa beneficiarii asupra nivelul taxei calculate pentru anul 

următor, precum si asupra majorărilor/deducerilor rezultate din diferenţa intre datele din declaraţiile 

de impunere si cele reale raportate pentru anul anterior,in urma aprobării acestora in cadrul ADI 

Ecolect; informarea va fi realizata pana cel târziu in data de 31.12. a fiecărui an, prin toate 

mijloacele, incluzând transmiterea prin intermediul Operatorilor CSTS,. 

(9) Suma anuala datorata de fiecare utilizator non-casnic se va calcula pe baza declaraţiei de impunere 

data de fiecare utilizator non casnic,prin înmulţirea cantităţii declarate de acesta (in kg/an) cu 

valoarea taxei stabilita pentru fiecare an, la care se adăugă majorările/reţinerile rezultate din 

calculele pentru anul anterior 

(10) La calculul taxelor se va tine seama de următoarele factori : 

a) frecventa de colectare a deşeurilor (stabilită în contractul de delegare al operatorului care 

prestează activitatea de colectare şi transport a deşeurilor).  

b) Costurile pe tona recalculate, in baza modificărilor principalelor elemente de cost si/sau a 

modificărilor legislative; 
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c) categoriile de containere care vor fi primite de persoanele juridice respective, sau cu care se vor 

dota persoanele juridice, care depind de specificul activităţii, (conform contractelor de 

CSTS),după cum urmează: 

o Restaurantele, hoteluri,pensiuni, cantine, cofetării şi alte unităţi de alimentaţie publică sau a 

căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive – 5 categorii 

de recipiente pentru colectarea separată pe 5 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, 

plastic/ metal, sticlă, deşeuri biologice și deşeuri reziduale; Pentru deşeuri periculoase, fără 

regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Unităţi de vânzare cu amănuntul (cash and carry) / en-gros – 5 categorii de recipiente pentru 

colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă și 

deşeuri reziduale; deşeurile de ambalaje colectate separat vor fi valorificate fie printr-un 

colector autorizat sau înregistrat, fie prin Operatorul serviciului public fie prin intermediul 

schemei de răspundere extinsa a producătorilor; Pentru deşeuri periculoase, fără regim 

special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Entităţi de drept privat ce desfăşoară orice alte activităţi, mai puţin comerţ– 5 categorii de 

recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, 

plastic/ metal, sticlă biologice și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri periculoase, fără regim 

special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Orice entitate de drept public– 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii 

– deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri reziduale; 

Pentru deşeuri periculoase, fara regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Unităţi de învăţământ – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – 

deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă,biologice și deşeuri 

reziduale;Pentru deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci 

roşii; 

o Unităţi sanitare fără paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – 

deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri reziduale; 

Pentru deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

Deşeurile rezultate din activitatea medicala sunt colectate separat și eliminate prin operatori 

autorizaţi pentru această activitate, nefiind deşeuri similare; 

o Unităţi sanitare cu paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – 

deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri 

periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; Deşeurile rezultate 

din activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori autorizaţi pentru 

această activitate, nefiind deşeuri similare. 

d) capacitatea totală a recipientelor de colectare solicitate de la operatorul de salubrizare, pe 

categorii de deşeuri colectate separa se verifica utilizându-se următoarele densităţi (ρ)= 

- pentru deşeuri de hârtie/carton:  ρ =112 kg/mc 

- pentru deşeuri de plastic/metal:  ρ =30 kg/mc 

- pentru deşeuri de sticlă:  ρ =340 kg/mc 
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- pentru deşeuri biodegradabile:  ρ =300 kg/mc 

- pentru deşeuri reziduale:  ρ =260 kg/mc. 

e) Refuzul persoanelor juridice de drept public și private a solicita recipiente separate  pentru una 

din fracţiile reciclabile, (deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă) se va 

justifica cu contracte încheiate cu operatori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de ambalaje, 

documente justificative privind predarea respectivelor deşeuri sau alte documente, în funcţie de 

specificul activităţii desfăşurate. 
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ANEXA 10 –Taxele pentru deşeuri menajere si similare, conform Aplicaţiei de finanţare, cu 

adăugarea contribuţiilor datorate în conformitate cu art. 9 lit c) respectiv lit. p) din OUG 196/2005 

cu modificările si completările ulterioare 

 

NIVELUL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2019 

 

    Anul 2019       

 

 

Specificaţie 
 

U/M 

   Valoare  taxa   

fără TVA 
cu TVA 

inclus 
Contribuţii Total 

costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

contribuţii 

Fond Mediu 

CNOR+CEC 
  

    1 2=1*1,19 3 4=2+3 

Taxa utilizatori casnici din mediul urban lei/[pers*luna] 6,96 8,28 0,65 8,93 

Taxa utilizatori casnici din mediul rural lei/[pers*luna] 1,26 1,50 0,12 1,62 

Taxa utilizatori non-casnici lei/tona 339,90 404,48 31,57 436,05 

 

 

 

STRUCTURA PE COMPONENTE A SISTEMULUI DE TAXE – ANUL 2019 

 
a. Rezidenti (utilizatori casnici) 

Taxa rezidenti  2019 
Local Judeţean General 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

Componenta Operare si Întreţinere SMIDS 

[lei/(pers*luna)] 
4,09 0,74 2,88 0,52 6,96 1,26 

Componenta Contribuţii la Fondul de Mediu CNOR+CEC      

[lei/(pers*luna)] 
0,19 0,04 0,46 0,08 0,65 0,12 

Taxa rezidenţi, fără TVA [lei/(pers*luna)] 4,27 0,78 3,34 0,61 7,61 1,38 

Taxa rezidenţi , cu TVA [lei/(pers*luna)] 5,05 0,92 3,88 0,71 8,93 1,62 

 
b. Agenti economici (utilizatori non-casnici) 

 

Taxa agenti economici  2019 

 

Local  Judeţean  General  

Componenta Operare si Întreţinere SMIDS [Lei/tona] 199,42  140,48  339,90  

Componenta Contribuţii la Fond mediu) CNOR+CEC 

[Lei/tona] 
9,11  22,46  31,57  

Taxa non-casnici, fără TVA [lei/tona] 208,53  162,94  371,47   

Taxa non casnici, cu TVA [lei/tona] 246,42  189,63  436,05   
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PLANUL MULTIANUAL DE EVOLUŢIE A TAXELOR PROGNOZAT: 

(conform proiect SMIDS Mures aprobat) 

 
 

Ani 

Lei/Tona Lei/pers/luna Lei/pers/luna Lei/pers/luna Lei/pers/luna 

Taxa agenţi 

economici 

(fara TVA) 

Taxe Urban 

(fara TVA) 

Taxe Rural 

(fara TVA) 

Taxe Urban 

(cu TVA) 

Taxe Rural 

(cu TVA) 

2010 367,00               5.94                2.62                7.06  
              

3.11  

2011 367,00               6.09                2.68                7.24  
              

3.19  

2012 367,00               6.32                2.79                7.52  
              

3.31  

2013 367,00               6.60                2.91                7.86  
              

3.46  

2014 367,00               6.96                3.07                8.28  
              

3.65  

2015 367,00               7.38                3.25                8.78  
              

3.87  

2016 367,00               7.81                3.44                9.30  
              

4.10  

2017 367,00               8.21                3.62                9.77  
              

4.31  

2018 367,00               8.59                3.79             10.22  
              

4.51  

2019 367,00               8.99                3.96             10.69  
              

4.71  

2020 367,00               9.42                4.15             11.20  
              

4.94  

2021 367,00               9.81                4.33             11.67  
              

5.15  

2022 367,00            10.21                4.50             12.15  
              

5.36  

2023 367,00            10.54                4.65             12.54  
              

5.53  

2024 367,00            10.88                4.80             12.95  
              

5.71  

2025 367,00            11.23                4.95             13.37  
              

5.89  

2026 367,00            11.44                5.04             13.61  
              

6.00  

2027 367,00            11.63                5.13             13.83  
              

6.10  

2028 367,00            11.82                5.21             14.06  
              

6.20  

2029 367,00            12.01                5.30             14.30  
              

6.30  

2030 367,00            12.21                5.38             14.53  
              

6.41  

2031 367,00            12.42                5.47             14.77  
              

6.51  
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ANEXA 11 – Tarifele pentru colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor provenite de la 

utilizatorii casnici și non-casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară a 

spatiilor aflate în proprietatea lor, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale,  a deşeurilor 

voluminoase la cerere, a deşeurilor verzi si a deşeurilor abandonate, realizate în baza unui contract 

încheiat direct între operatorul de salubrizare și generatorii de deşeuri, precum şi pentru 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau privat, pentru anul 2019 

Pentru colectarea, transportul  și eliminarea deşeurilor provenite la utilizatorii casnici și non-

casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară a spatiilor aflate în proprietatea 

lor, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, inclusiv pentru deşeurile abandonate pe domeniul 

public, precum şi a deşeurilor voluminoase la cerere,tariful este cel pentru utilizatorii non-casnici. 

Raportarea la volum a tarifului pe tona se face pentru următoarele densităţi : 

o Deşeuri in amestec    ρ = 250 kg/m3 

o Deşeuri reciclabile, amestec  ρ = 120 kg/m3 

o Deşeuri verzi    ρ = 120 kg/m3 

o Deşeuri alimentare   ρ = 350 kg/m3 

o Deşeuri din reabilitări locuinţe ρ = 480 kg/m3 
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