Nr. 15/20.12.2019

ANUNŢ
– dezbatere publică –
Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
utilizatorii casnici şi noncasnici şi a regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS – oraş Negreşti, judeţul
Vaslui.
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, propunem spre
dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind stabilirea
taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici şi noncasnici şi a
regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare
SIMDS – oraş Negreşti, judeţul Vaslui.
Proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul propriu al Primăriei oraşului
Negreşti, din strada N. Bălcescu, nr. 1 şi publicat pe site-ul instituţiei –
www.negresti.ro, în data de 20.12.2019, conform procesului-verbal nr. 15525/
20.12.2019.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare
de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei
oraşului Negreşti – Registratură, respectiv în format electronic pe adresa de email inforpnegresti@gmail.com, până pe data de 27.01.2020.
Şedinţa publică în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenţionat va fi organizată în data de 10.02.2020, ora 10.00, în sala de şedinţă a
Primăriei.

Primarul oraşului Negreşti,
Vasile VOICU

PRIMARIA ORA~ULUI NEGRE~TI
Nr. 15525/20.12.2019

PROCES-VERBAL,

incheiat cu ocazia afi~arii proiectului de hotarare privind stabilirea taxei
Speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici ~i noncasnici ~i a
regulamentului de instituire ~i administrare a taxei speciale de salubrizare
SIMDS - ora~ Negre~ti, judetul Vaslui.

Astazi, 20.12.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenta decizionala In administratia publica, am procedat la afi~area
la sediul Primariei ora~ului Negre~ti, ~i pe site-ul Primariei ora~ului Negre~ti ,
www .negresti.ro, a proiectului de hotarare privind stabilirea taxei speciale de
salubrizare pentru utilizatorii casnici ~i noncasnici ~i a regulamentului de
instituire ~i administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS - ora~
Negre~ti, judetul Vaslui.
Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu
valoare de recomandare.
Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris ~i se vor
depune la Primaria ora~ului Negre~ti , pana la data de 27 ianuarie 2020 sau se vor
comunica prin e-mail, la adresa inforpnegresti@gmail.com.
Sedinta publica in cadrul careia va fi dezbatut proiectul de hotarare susmentionat va fi organizata in data de 10.02.2020, ora 10.00, in sala de ~edinta a
Primariei.

Secretar general,
FELICIA FAUR

Consilier superior,
Chetro~anu icoleta Gigia

Afi~at

pe site www.negresti.ro

CN/CN

3 ex.

România
Judeţul Vaslui
Consiliul Local

Oraşul Negreşti

Proiect de hotărâre nr. 59/20.12.2019
privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici şi noncasnici şi a ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”

Având în vedere:
- PV al Adunării Generale a ADIV nr. 3/17.12.2019;
- Hotărârea nr. 15/17.12.2019 pentru modificarea Hotărârii AGA nr. 5/20.09.2019 privind
Planul anual de evoluţie a taxelor şi tarifelor parte integrantă a proiectului „Sistem integrat de
management a deşeurilor solide în judeţul Vaslui”
- Hotărârea nr. 16/17.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubirzare SIMDS
- Hotărârea nr. 19/17.12.2019 privind aprobarea cunatumului taxei speciale de salubrizare
pentru judeţul Vaslui
-Referatul de aprobare al Primarului oraşului Negreşti nr. 15523/20.12.2019 ;
-Raportul Serviciului impozite şi taxe locale, fond locativ din cadrul Primăriei oraşului
Negreşti nr. 15524/20.12.2019;
În conformitate cu:
- Titlul IX, art. 454 lit. g) şi art. 484 (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 8 alin. (3) lit. j), art. 42 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 6 alin (1) lit. k) şi art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin (1) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 prividn regimul deşeurilor,
republicată;
În temeiul art. 139, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al oraşului Negreşti, judeţul Vaslui,

Hotărăşte:
Art.1 Se aprobă taxa specială de salubrizare SIMDS pentru oraşul Negreşti pentru anul
2020, după cum urmează:
-pentru populaţia din mediul urban 11 lei/lună

- pentru populaţia din mediul rural 5 lei/lună
Pentru contribuabilii persoane juridice care nu au contract de salubrizare încheiat cu
operatorul de saubrizare desemnat de ADIV 517 lei/tonă (se aplică la cantitatea determinată pe
baza declaraţiei de impunere, conform Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale
de salubrizare SIMDS
Art.2 Se aprobă „Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare SIMDS” conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din
aceasta;
Art.3 Taxa prevăzută la art. 1 se va încasa de către Serviciul impozite şi taxe locale din
cadrul Primăriei oraşului Negreşti, de la data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei
hotărâri;
Art.4 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abroga HCL nr.
94/2018;
Art.5 Cuantumul taxei speciale de salubrizare se actualizează anual prin hotărâre a
Consiliului local;
Art.6 Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul oraşului
Negreşti, prin compartimentele de specialitate.

Negreşti, 20 decembrie 2019

Iniţiator,
Primarul orasului
Vasile VOICU

Avizat pentru legalitate,
Secretarul oraşului
Felicia FAUR

România
Judetul Vaslui
Oraşul Negreşti
Primăria
Serviciul impozite şi taxe

Nr. 15524/20.12.2019

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici şi noncasnici pentru anul 2020 şi a ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”
Urmare a comunicării PV al Adunării Generale a ADIV nr. 3/17.12.2019 şi a Hotărârilor ADIV
nr. 14-19/17.12.2019 prin care se aprobă cunatumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
casnici şi non-casnici pentru anul 2020, precum şi instituirea taxa speciale de salubrizare pentru
utilizatorii non-casnici care refuză să încheie contract cu operatorul desemnat, se impune aprobarea
unui regulamentul care să prevadă modalitatea de instituire, termene, sancţiuni etc.
Conform prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată
, art. 6 alin. 1 lit. k), autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe
exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului
de salubrizare a localităților, având atribuții în ceea ce privește stabilirea taxelor speciale.
Ținând cont de prevederile art. 484 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
potrivit cărora, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe
speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, iar potrivit art.30 din Legea nr.273/2006, cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar
veniturile obţinute 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.
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 prevede principalele modalităţi prin care utilizatorii
achită contravaloarea serviciului de salubrizare:
a) tarife - în cazul prestaţiilor de care beneficiază
individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare; b)taxe speciale - în cazul
prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; c)taxe speciale - în cazul prestaţiilor de
care beneficiază individual fără contract.
Prin analiza cost-beneficiu s-a identificat ca cea mai bună soluție instituirea unei taxe speciale în
cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale. La stabilirea acestei taxe s-a avut in
vedere principiul tarifării echitabile, corelat cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat, stabilit în art. 3
lit. f) din Legea nr. 101/2006, precum şi criteriul gradului de suportabilitate al populaţiei. Instituirea
taxei speciale de salubritate duce la creșterea calității serviciilor, la dispariția fenomenului de
abandonare și depozitare a gunoaielor pe domeniul public iar toți locuitorii vor beneficia de colectarea
deșeurilor.
Taxa de salubrizare acoperă toate costurile pentru colectarea și transportul deşeurilor precum și
costurile de depozitare a acestora.
În baza prevederilor enunţate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre.
Şef Serviciu impozite şi taxe,
Gologan Alina

România
Judeţul Vaslui
Oraşul Negreşti
Primar

Nr. 15523/20.12.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
casnici şi non-casnici pentru anul 2020 şi a ”Regulamentului de instituire și
administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul Vaslui”

În scopul salubrizării oraşului Negreşti pentru asigurarea protecţiei mediului şi a
sănătăţii populaţiei, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de
salubrizare au obligaţia să asigure colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea
eliminării deşeurilor nepericuloase provenite de la toţi producătorii de deşeuri.
Consiliile locale au competenţa, conform art. 6 lit. k) şi l) din Legea nr. 101/2006,
să aprobe taxe speciale pentru servicii de salubrizare şi să aprobe stabilirea, ajustarea ori
modificarea tarifelor. Prin Hotărârea nr. 20/17.12.2019 a Adunării Generale a ADIV se
aprobă cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru judeţul Vaslui pentru anul 2020,
urmare a adoptării Hotărârii nr. 15/17.12.2019 prin care se aprobă „Planului de evoluţie
a tarifelor şi taxelor maxime aferente Proiectului SIMDS Vaslui pentru orizontul 20192038.”
Prin Hotărârea nr. 16/17.12.2019 a Adunării Generale a ADIV se aprobă
„Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS
Vaslui” în vederea obligării la plata taxei speciale a beneficiarilor noncasnici care au
refuzat să încheie un contract individual cu operatorul desemnat de ADIV.
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea taxei speciale de salubrizare
pentru utilizatorii casnici şi non-casnici pentru anul 2020 şi a ”Regulamentului de
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS, oraşul Negreşti, judeţul
Vaslui.”

Primar,
Vasile VOICU

REGULAMENT
DE INSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE
A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE SIMDS
ORAȘUL NEGREŞTI
JUDEȚUL VASLUI
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CUPRINS
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DISPOZIȚII GENERALE

2.

MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIȚII ȘI TERMENE DE DEPUNERE A
DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE)

3.

TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE SIMDS
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SANCȚIUNI

5.

ATRIBUȚII ALE SERVICIULUI TAXE ȘI IMPOZITE

6.

DISPOZIȚII FINALE

ANEXE
ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru
utilizatorii casnici
ANEXA 2 – Declarația 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, IIuri, etc)
ANEXA 3 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru
proprietarii de imobile persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice
ANEXA 4 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru
utilizatori non-casnici (operatori economici, instituții publice, asociații non-profit altele decat asociațiile de
proprietari/locatari, PFA, etc)
ANEXA 5 – Indicatorii de generare a deșeurilor pe tipuri de activități pentru utilizatori non-casnici
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1. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Se instituie taxa specială de salubrizare SIMDS pentru activităţile de colectare, transport,
sortare, depozitare şi neutralizare a deşeurilor menajere şi asimilate acestora, precum şi pentru alte
activităţi conexe pentru toate persoanele fizice şi juridice (ce nu au încheiat contracte de salubrizare cu
operatorul desemnat de către ADI Vaslui) care au domiciliul/reşedinţa respectiv sediul/punctul de lucru în
oraşul Negreşti.
Art. 2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare SIMDS se stabilește anual şi se aproba prin hotărâre
a Consiliului Local al oraşului Negreşti, urmărirea şi încasarea taxei speciale urmând a se face de către
Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.
Art. 3. Veniturile obtinute din taxa specială de salubrizare se utilizeaza integral pentru sustinerea
următoarelor activităţi specifice:
• precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;
• transferul și sortarea deşeurilor municipale;
• organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale a deseurilor;
• depozitarea controlata a deseurilor municipale;
• înfiintarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;
• colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie,
institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente
electrice si electronice etc.).
• asigurarea fondurilor de dezvoltare şi realizare a investiţiilor prevăzute în proiect.
2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIȚII ȘI TERMENE
DE DEPUNERE A DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE)
Art. 4. La stabilirea nivelului taxei speciale de salubrizare s-au luat în calcul următoarele:
•
prevederile Analizei Cost - Beneficiu, anexa la Contractul de finantare nr.
131891/14.04.2011;
•
gradul de suportabilitate al populatiei;
•
sustenabilitatea proiectului;
•
acoperirea tuturor costurilor operationale, costurilor financiare de intretinere si reparatii
precum si a tuturor costurilor corespunzatoare investitiilor viitoare.
Art.5. Taxele speciale de salubrizare nu pot depăși nivelul maxim prevăzut în Planul de evoluție a
tarifelor anexă a Contractului de finanțare nr. 131891/14.04.2011, fără avizul Ministerului Fondurilor
Europene.
Persoane fizice
Art. 6. (1) Toate persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in orasul Negreşti sunt obligate la plata
taxei speciale de salubrizare SIMDS stabilita prin hotărâre.
(2). Persoanele fizice prevazute la art. 6 alin.(1), sunt obligate la plata acestei taxe in funcție de
numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numarul locatarilor existenti la adresa respectiva.
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(3). In vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare SIMDS, proprietarul imobilului are obligatia
depunerii unei declaratii de impunere cuprinzand toate persoanele care locuiesc la acea adresa (membri de
familie, rude, chiriasi, flotanti, etc.) - Anexele nr. 1 -2- la Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei
oraşului Negreşti, după cum urmează:
a) Declaraţie de impunere, dată pe propria răspundere, în cazul în care nu a fost depusă nicio
declaraţie începând cu anul 2019, precum şi în cazul achiziţionării unui imobil;
b) Declaraţie rectificativă, în cazul în care au apărut modificări în componenţa familială, faţă de
declaraţia precedentă sau, după caz, în cazul în care au apărut modificări în structura organizatorică a entităţii.
(4). ln caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligatia de depunere a
declaratiei de impunere si de plata a taxei revine mostenitorului /mostenitorilor de drept.
(5). În situatia in care contribuabilul - persoana fizica detine mai multe imobile, acesta trebuie sa
depuna o declaratie pentru fiecare imobil in parte. Pentru imobilele având destinația de case de vacanță,
locuite temporar și nu sunt imobile de domiciliu sau reședință, obligația de a declara și achita taxa revine
proprietarului.
(6). Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt date in chirie, comodat sau in alta
forma, altor persoane fizice, obligatia declararii revine proprietarului.
(7). ln situatia imobilelor retrocedate prin Legea nr.114/1996 si Legea nr.10/2001, in care proprietarul
este obligat de a mentine cu chirie persoanele care locuiesc in aceste imobile, obligatia de depunere a
declaratiei si de plata a taxei revine chiriasului.
(8). Pentru imobilele aflate in proprietatea statului, a orasului Negreşti, obligatia depunerii
declaratiei de impunere revine chiriasilor.
(9). În situaţia imobilelor pentru care impunerea s-a realizat din oficiu pentru 4 persoane (urmare a
nedepunerii în termen a declaraţiei de impunere), recalculul taxei de la data instituirii se face numai pe bază de
documente justificative.
Persoane juridice fără contract de salubrizare
Art. 7. (1) Utilizatorii non-casnici (persoane juridice, inclusiv PFA-uri, II-uri, etc)) care au sediul,
punctul de lucru sau care desfășoară activități (economice sau de altă natură) pe teritoriul
orașului Negreşti sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare SIMDS stabilita prin hotărâre, dacă nu au
încheiat contract de salubrizare cu operatorul desemnat de ADI Vaslui.
(2). Persoanele juridice prevazute la art. 7. pct.(1), sunt obligate la plata acestei taxe calculate în
mod diferențiat, în funcție de numărul de angajați și specificul activității desfășurate.
(3). In vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare SIMDS, persoanele juridice au obligatia
depunerii unei declaratii de impunere - Anexele nr. 2-4 - la Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul
Primăriei oraşului Negreşti, după cum urmează:
a) Declaraţie de impunere, dată pe propria răspundere, în cazul în care nu a fost depusă nicio
declaraţie începând cu anul 2020, precum şi în cazul achiziţionării unui imobil;
b) Declaraţie rectificativă, în cazul în care au apărut modificări în structura organizatorică a entităţii, faţă
de declaraţia precedentă, sau, după caz, în în componenţa familială.
(4). Pentru imobilele proprietatea persoanelor juridice care sunt date in chirie, comodat sau in alta
forma, altor persoane fizice, obligatia declararii revine proprietarului.
(5) În cazul imobilelor deţinute în proprietate de persoane fizice sau juridice, care sunt utilizate pentru
desfăşurarea de profesii liberale (cabinete medicale, cabinete de avocatură, birouri notariale, birourile
executorilor judecătoresti, birourile de expertiză, etc.), obligaţia de a depune declaraţia şi obligaţia de a achita
taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Persoanele care desfăşoară profesii liberale sunt asimilate
utilizatorilor casnici, datorând taxa în cunatumul stabilit pentru persoane fizice, în funcţie de numărul de
membri sau numărul de angajaţi care desfăşoară profesia respectivă.
Persoanele care desfăsoară activități pe baza liberei inițiative, datorează taxa specială de salubrizare
SIMDS în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice doar în cazul în care activitatea se desfăsoară în altă
locație decât domiciliul, cu respectarea prevederilor de la art. 6. alin.(1).
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Art. 8. (1) Taxa speciala de salubrizare se calculează in baza declaratiei de impunere a
contribuabilului de către Serviciul impozite si taxe locale din cadrul primariei, utilizatorii casnici si non-casnici
urmând a primi decizie de impunere în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru
anul în curs. Valoarea taxei speciale de salubrizare SIMDS se va publica la sediul Primăriei, pe site-ul
acesteia și/sau în mass-media locală.
(2) În cazul neprimirii deciziei până la termenul de plată, obligația de plată subzistă, utilizatorii casnici si
non-casnici având obligația de a consulta site-ul/avizierul primăriei pe raza căruia au
domiciului/reședința/dețin proprietatea, respectiv au sediul/ punctul de lucru.
(3) In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratia de impunere initiala, cel in
drept, va depune o declaratie rectificativa in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarilor respective,
urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare să se efectueze în maxim 30 zile calendaristice de la
data depunerii declarației rectificative.
(4) În cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre organele de
specialitate ale autoritatilor locale, pentru fiecare imobil deţinut, după cum urmează:
a) Pentru persoanle fizice pe baza estimării unui număr de 4 persoane;
b) Pentru persoanele juridice pe baza estimării unei cantităţi de o tona/lună.
(5) Stabilirea din oficiu a taxei de salubrizare se face prin emiterea unei decizii de impunere emise
în condițiile legii.
(5). Nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si depunerea acestora peste
termenul stabilit prin hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala
conform dispozitiilor legale in vigoare.
(6). In cazuri de deces/dizolvare a societății, taxa specială de salubrizare va fi sistată începând cu
data de intai a lunii urmatoare. Sistarea plății/obligației de plată se face pe bază de cerere însoțită de
documente justificative.
(7). În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se
va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic plătește cât arunci. Rolul implementării
acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte,
stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile (fracția uscată). Acest instrument se va aplica atât
pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare,
fie prin reducerea frecvenței de colectare fie prin micșorarea volumului recipientului/recipientelor de colectare.
În cazul persoanelor fizice în zona de case, se va asigura posibilitatea optării pentru un recipient
pentru colectarea deșeurilor reziduale de capacitate mai mică (90 l în loc de 120 l). Astfel, persoanele fizice
care solicită aplicarea instrumentului, vor beneficia de o reducere a taxei de salubrizare de 10%, pe baza
comunicărilor făcute de ADIV.
În cazul persoanelor juridice, aplicarea instrumentului plătește pentru cât arunci, se va face în funcție
de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru
deșeurile similare va fi proporțională cu volumul recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale,
pe baza comunicărilor făcute de ADIV.
Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare SIMDS
Art. 9. Utilizatorii casnici sunt obligati la plata taxei speciale de salubrizare calculată pentru fiecare
proprietate deținută/închiriată, in funcție de numărul locatarilor existenți la adresa respectivă.
Art. 10. Utilizatorii non-casnici fără contract de salubrizare sunt obligați la plata taxei speciale de
salubrizare în mod diferențiat, în funcție de numărul de angajați și specificul activității, astfel:
1.1 a) În cazul utilizatorilor non-casnici care au între 0 și 4 angajați inclusiv, taxa plătită va fi
calculată luându-se în considerare o cantitate de 50 kg deșeuri/pers/lună;
b) În cazul utilizatorilor non-casnici care au între 5 și 9 angajați inclusiv, taxa plătită va fi
calculată luându-se în considerare o cantitate de 150 kg deșeuri/lună
1.2 În cazul utilizatorilor non-casnici care au mai mult de 9 angajați, taxa plătită va fi calculată luânduse în considerare SR 13400/2016, astfel:
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a)În cazul persoanelor juridice care desfășoară activități administrative (birouri), taxa specială de
salubrizare SIMDS se calculează în funcție de numărul de angajați din anul depunerii declarației fiscale
pentru stabilirea taxei speciale și în funcție de suprafață.
b)În cazul unităților de învățământ (creșe, grădinițe, școli, unități de învățământ universitar etc.) taxa
specială de salubrizare se calculează în funcție de numărul de angajați și de numărul de copii/elevi/studenți
din anul școlar în curs.
c)În cazul unităților sanitare fără paturi, taxa specială de salubrizare se calculează în funcție de
suprafața utilă din anul depunerii Declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare;
d)În cazul unităților sanitare cu paturi, taxa specială de salubrizare SIMDS se calculează în funcție
de numărul total de paturi din anul depunerii Declarației;
e)În cazul restaurantelor, cantinelor și a altor unități de alimentație publică asimilate, cu excepția
cofetăriilor, barurilor și a altor unități de alimentație publică asimilate acestora, taxa specială de salubrizare se
calculează pe baza numărului de scaune la mese;
f)În cazul cofetăriilor, barurilor și a altor unități de alimentație publică asimilate acestora, taxa
specială de salubrizare se calculează în funcție de suprafața utilă din anul depunerii Declarației;
g)În cazul hotelurilor și pensiunilor, taxa specială de salubrizare se calculează în funcție de numărul
de camere și numărul de scaune la mese din anul depunerii Declarației;
h)În cazul activităților industriale/depozite și/sau asimilat, taxa de salubrizare se calculează în
funcție de suprafața utilă din anul depunerii Declarației;
i)În cazul magazinelor/asimilat, taxa de salubrizare se calculează în funcție de suprafața utilă din
anul depunerii Declarației;
j) În cazul azilurilor de bătrâni/asimilat, taxa de salubrizare se calculează în funcție de numărul de
persoane din anul depunerii Declarației și de suprafață;
k)În cazul locurilor amenajate pentru campare (campinguri), taxa specială de salubrizare se
calculează în funcție de numărul total de nopți de cazare din anul depunerii Declarației;
l)În cazul unităților de vânzare cu amănuntul, taxa specială de salubrizare se calculează în funcție
de numărul de angajați din anul depunerii Declarației;
m)În cazul unităților de tipul internat/cămin, taxa specială de salubrizare se calculează în funcție de
numărul de angajați și de numărul de persoane cazate;
n)În cazul spălătoriilor auto, taxa specială de salubrizare se calculează în funcție de suprafața utilă
din anul depunerii Declarației;
o)Reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația depunerii Declarației fiscale în vederea
stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzând toți salariații de la sediul social, inclusiv de la punctele de
lucru sau sedii secundare (dacă sunt) de pe teritoriul unității administrativ teritoriale precum și datele despre
activitatea desfășurată;
p)Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfășoară activități
economice sau de altă natură în mai multe locații pe teritoriul județului Vaslui, vor depune Declarația fiscală
specificând, pentru fiecare punct de lucru sau locație în care își desfășoară activitatea informațiile necesare în
vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare;
r)În cazul în care persoana juridică nu desfășoară activitate pe teritoriul unității administrativteritoriale, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația depunerii Declarației fiscale însoțită de
documente justificative care să ateste că persoana juridică nu desfășoară activitate.
În cazul în care din calculul rezultat aplicându-se SR 13400/2016 pentru prevederile punctului 1.2,
rezultă o cantitate mai mică de 300 kg deșeuri/lună se va considera cantitatea minimă de 300 kg
deșeuri/lună.
(2) In vederea stabilirii taxei de salubrizare, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia
de a depune Declarației de impunere cuprinzând numărul de salariați de la sediul social, inclusiv de la
punctele de lucru sau sedii secundare (daca este cazul) de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale precum
si date despre activitatea desfasuratala Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Negreşti.
(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare se va aproba anual prin hotărâre a Consiliului local.
Taxa speciala de salubrizare se va actualiza până la sfârșitul anului în curs pentru anul următor, conform
legislației în vigoare.
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3. TERMENE SI MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE SIMDS
Art. 11. Plata taxei de salubrizare se va face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei
pentru care se datorează, urmând ca începând cu ziua următoare acesteia să se calculeze majorări de
întârziere de 1% la suma restantă pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, conform prevederilor art. 183 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 12. Cu titlu de excepție, utilizatorii casnici si non-casnici care au dobândit clădiri după data
depunerii Declaratiei - datorează taxa de salubrizare SIMDS începând cu prima zi a lunii următoare lunii în
care au dobândit/finalizat clădirea, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii imobilului. Taxa se
calculează/datorează proporțional cu numărul lunilor rămase din anul în curs.
Art. 13. (1) Taxa specială de salubrizare SIMDS plătită în plus se compensează sau se restituie,
după caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest sens
(2)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubrizare SIMDS se aplică
măsurile de urmărire și executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.
Art. 14. (1) Taxa speciala de salubrizare a sistemului integrat de management al deseurilor se poate
achita:
- în numerar, la casieriile Serviciului impozite şi taxe locale;
- prin virament bancar, prin Trezoreria Negreşti, beneficiar Oraşul Negreşti, CUI 13407333, în contul:
RO53TREZ65921360206XXXXX;
- prin mandat poştal, beneficiar Oraşul Negreşti, CUI 13407333, în contul:
RO53TREZ65921360206XXXXX;
- cu cardul bancar, prin intermediul P.O.S., la casieriile Srviciului impozite şi taxe locale
- online, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro.
In cazul platilor prin virament, taxa se considera platita la data inscrisa de banca pe instrumentul de
plata.
(2) În cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va achita toate cheltuielile
suplimentare efectuate pentru urmarirea si incasarea acesteia.
4. SANCTIUNI
Art. 15. (1) Nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si depunerea acestora
peste termenul stabiIit prin hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala
conform dispozitiilor legale in vigoare.
(2)Stabilirea taxei speciale de salubirzare în baza declaraţiilor se face sub rezerva verificării ulterioare.
În cazul declarării unor date eronate sau false privind numărul de persoane sau a altor informaţii necesare
calculării taxei, obligaţia de plată se va stabili retroactiv, începând cu data de la care taxa a fost datorată, pe
baza informaţiilor furnizate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Negreşti, vecini etc.
(3) Neplata taxei la termenele stabilite, atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor de intarziere,
precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita, prevazute de Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de catre persoane împuternicite din
cadrul Primariei orasului Negreşti.

5. ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTULUI/SERVICIULUI TAXE ȘI IMPOZITE
Art. 16. Serviciul impozite şi taxe lcoale din cadrul unității administrativ teritoriale Negreşti care
gestionează veniturile cu destinație specială stabilite pentru serviciile de salubrizare precizate anterior, au
următoarele atribuții:
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a)
urmărește depunerea declarațiilor de la persoanele fizice si juridice și asigură înregistrarea acestora;
b)
încasează l u n a r de la persoane fizice și juridice taxele speciale stabilite în temeiul Hotărârii
Consiliului Local;
c)
ține evidența sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari;
d)
asigură intocmirea si transmiterea documentelor de executare silita, in conformitate cu prevederile din
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)
asigură urmarirea încasarii taxei speciale de salubrizare SIMDS în timpul executarii silite;
f)
colaborează cu ADI VASLUI in vederea unei cat mai bune gestionari a sistemului de management
integrat al deșeurilor
6. DISPOZIȚII FINALE
Art. 17. (1) Sumele obținute din taxa specială de salubrizare SIMDS vor fi utilizate exclusiv pentru
acoperirea cheltuielilor de întreținere si funcționare a serviciului public de salubritate.
• Taxa specială de salubrizare SIMDS va fi actualizată anual prin Hotărâre a
Consiliului Local, conform prevederilor legale.
• Acordul utilizatorilor casnici si non-casnici pentru plata taxei se consideră dat ca
urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local privind instituirea si adminstrarea taxei speciale
de salubrizare SIMDS în termen de 30 de zile de la data publicității actului administrativ.
• Regulamentul intra in vigoare la data aprobari acestuia.
• Prezentul regulament se modifică în funcție de actele normative care se adoptă ulterior
și care au incidență asupra acestuia.
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