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DECIZIE nr.6/17 

din 15.12.2017

‘ Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea şi administrarea 
taxei locale pentru salubrizare”

A.

In conformitate cu prevederile atr.14 , alin .2.,lit.h) din Legea nr.. 436 -  XVI din 
28 decembrie 2006”privind administraţia publică locală”,art.4, alin.l, lit.b) şi I) din 
Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art.3, lit.d), 
artl4, 15 din Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală nr,1402-XVI 
din 24.10.2002 avînd avizul pozitiv al Comisiilor consultative de specialitate, 
Consiliul comunal Lozova, DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind aplicarea taxei pentru stabilirea şi administrarea 
« taxei locale pentru salubrizare;

2, Se numesc responsabili de executarea prevederilor Regulamentului aprobat 
specialiştii în percepere fiscală din cadrul Primăriei Lozova, Dnul Victor Ciocan şi Dna 
Elena Casian.

3.Controlul executării prezentei Decizii i se asumă Viceprimarului com.Lozova Dlui 
Ion Sturza. ■ -
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Grosu Vasile

Batereanu Elena
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Anexă

La decizia consiliului comunal Lozova 

nr.6/17 din 15.12.2017

REGULAMENTUL

de stabilire si administrare a taxei locale pentru salubrizare 

pe teritoriul comunei Lozova

1. Noţiuni generale

1.1 Aprobarea prezentului Regulament a devenit necesară pentru a reglementa modalităţile de 

stabilire şi încasare a taxei pentru salubrizare, precum şi categoriile de cetăţeni care sînt 

supuse acestei plăţi, inclusiv categoriile care pot beneficia de scutire de la plata acesteia. 

Taxa pentru salubrizare este încasată de Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale 

din cadrul primăriei comuna Lozova

1.2 Baza legală de stabilire şi administrare a taxei pentru salubrizare provine din următoarele 

acte legislative şi normative principale în vigoare:

art.4 alin.(l) literele a), b), d); f) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435- 

XVI din 28.12.2006;

art.14 alin.(l), (2) lit.l) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2016;

art.8 alin.(2) subaliniatele 1), 2), 3), 10) din Legea privind finanţele publice locale nr.397- 

XV din 16.10.2003;

Titlul VII din Codul Fiscal;

Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea Serviciului de colectare a 

impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

2. Subiecţii şi obiectul impunerii

2.1 Taxa pentru salubrizare constituie venit la bugetul local al Primăriei Lozova, este 

fundamentată, pe necesitatea asigurării curăţeniei pe teritoriul administrativ şi se utilizează 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în scopul asigurării furicţionării serviciului de

salubrizare.



2.2 Subiecţi ai impunerii taxei pentru salubrizare sunt:

2.2.1 Persoanele fizice care locuiesc intr-un imobil / apartament si au calitatea de 

proprietar, chiriaş sau utilizator al imobilului/ apartamentului si care refuza 

incheierea contractului de salubrizare cu operatorul de servii publice de salubrizare 

sau utilizatorii la care contractul a fost denunţat unilateral de către operatorul 
serv iciului conform clauzelor contractuale ca urmare a neachitarii serviciului;

2.3 Obiectul impunerii la taxa pentru salubrizare îl constituie: Numărul de persoane fizice care 

îşi au domiciliul la o adresă concretă. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in 

funcţie de numărul persoanelor din fiecare familie sau numărul locatarilor existenţi la o 

anumită adresă. Toţi cetăţenii ce au domiciliul sau reşedinţa în comuna Lozova şi nu au 

contract cu operatorul de servicii publice de salubrizare sunt obligaţi la plata acestei taxe.

3. Depunerea declaraţiilor

3.1 Proprietarii locuinţelor au obligaţia depunerii Declaraţiei privind plata taxei locale pentru 

salubrizare la primărie, pe fiecare locuinţă aflată în proprietate, în vederea stabilirii taxei 

pentru salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă ( membri de 

familie, rude, chiriaşi, etc.). în lipsa temporară a proprietarului, Declaraţia se depune şi de 

un alt membru major al familiei.

3.2 Pentru locuinţele proprietate a persoanelor fizice care sunt inchiriate de către alte persoane 

fizice, obligaţia de a depune Declaraţia privind plata taxei locale pentru salubrizare şi 

achitare a acestei taxe revine chiriaşilor.

3.3 Declaraţia în cauză se depune anual, în luna octombrie, şi va avea efect pentru anul viitor. în 

cazul nedepunerii acestei Declaraţii anual pînă la data de 01 noiembrie, obligaţia de plată 

privind această taxă se va stabili din oficiu de către Serviciul de colectare a impozitelor şi

* taxelor locale din cadrul primăriei comuna Lozova, printr-o Decizie de impunere a plăţii

taxei locale pentru salubrizare, în baza datelor primăriei şi Î.M. “ServCom -  Lozova”. 

Declaraţia de impunere a plăţii taxei locale pentru salubrizare va cuprinde datele de 

identificare ale proprietarului locuinţei, precum si numărul de persoane care locuiesc la 

adresa respectivă.

3.4 Cu titlu de excepţie, pentru anul 2018, Declaraţiile privind plata taxei locale pentru 

salubrizare se depun pînă la sfîrşitul lunii mai 2018, începînd din luna imediat următoare 

lunii în care a fost stabilită (aprobată) taxa pentru salubrizare!

3.5 Declaraţiile de impunere a plăţii taxei locale pentru salubrizare vor putea fi modificate în 

timpul anului prin declaraţii rectificaţive . Termenul de depunere al declaraţiei rectificative 

este de 30 de zile de la dată apariţiei oricărei modificări a elementelor declaraţiei privind
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taxa pentru salubrizare, urmînd ca plata modificată a taxei locaic pcuuu ------------

efectueze începând cu luna următoare depunerii declaraţiei rectificative.

i.6 Declaraţiile rectificative privind taxa locală pentru salubrizare se depun la Serviciul de 

colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei comuna Lozova.

4. Calcularea, mărimea şi achitarea taxei pentru salubrizare

4.1 Calcularea taxei pentru salubrizare pentru persoane fizice se face în baza unei Declaraţii 

privind plata taxei locale pentru salubrizare a proprietarului fiecărei locuinţe (casă 

Individuală, apartament) sau a persoanelor care locuiesc temporar în aceste locuinţe, din care 

să rezulte numărul de persoane ce locuiesc la adresa locuinţei concrete. La declaraţie 

utilizatorul va anexa următoarele documente:

4.1.1 copie după actul de identitate;

4.1.2 copie după actul de proprietate asupra imobilului/ apartamentului;

4.1.3 copie după contractul de inchiriere avizat de organul fiscal teritorial( chiriaş);

4.1.4 copie după contractul de comodat, intocmit in forma autentica;

4.1.5 orice alt act prin care se dovedeşte calitatea de utilizator al imobilului/

apartamentului.

4.2 In cazul utilizatorilor care refuza incheierea contractului, operatorul va transmite obligatoriu 

la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei: dovada 

expedierii notificării în acest sens.

4.3 Taxa locală pentru salubrizare se plăteşte lunar, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare 

lunii gestionare. Achitarea taxei în cauză se poate efectua, cu coordonarea prealabilă între 

persoana fizică şi Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, 

şi trimestrial sau printr-o plată unică în avans pentru toată perioada care a rămas pînă la 

expirarea anului bugetar (calendaristic) în curs.

4.4 Calcularea taxei locale pentru salubrizare pentru persoanele fizice se face şi pe baza Deciziei 

de impunere a plăţii taxei locale pentru salubrizare, depusa pe propria răspundere, de către 

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei comunei Lozova.

4.5 Cuantumul taxei locaic pentru salubrizare este, de:

4.5.1 20 (Douăzeci) lei/lună pentiu fiecare "persoană fizică cu domiciliul în casa

individuală situate pe teritoriul comunei Lozova, dar nu mai mult de 40 (Patruzeci) 

leî/lună per gospogărie.
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4.6 Ta.xa locală pentru salubrizare se va achita prm miermeuiui utmwi«. -------

bancar al primăriei comunei Lozova ori prin Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor 

locale din cadrul primăriei.
4.7 Neplata taxei locale în termenii stabiliţi atrage după sine calculul şi plata majorărilor de

întîrziere, precum şi aplicarea masurilor de urmărire şi executare silită în baza hotărîrilor

judecătoreşti şi a materialelor executorilor judecătoreşti, prevăzute de legislaţia în vigoare.

4.8 Taxa locală pentru salubrizare poate fi actualizată anual, pînă la sfîrşitul anului în curs 

pentru anul următor, conform legislaţiei în vigoare, în cazul în care intervin modificări 

semnificative a costului serviciului de salubrizare sau alte circumstanţe.

5. Scăderea din evidenta a taxei speciale de salubrizare

5.1 Sistarea de la plata taxei speciale se face pe baza cererii depuse de către contribuabil la 

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei comunei Lozova la 

care se ataşează documente justificative din care să rezulte motivele pentru care nu se mai 

datorează taxa: copia contractului de salubrizare cu operatorul de serviciu, a schimbării 

domiciliului şi/ sau sediului, punctelor de lucru din corn. Lozova, a decesului, s.a

5.2 Sistarea taxei speciale se face începînd cu data de întîi a lunii următoare în urma depunerii 

cererii si documentelor justificative;

5.3 Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei comunei Lozova, 

verifică cererea si documentele şi dacă cererea este justificată, întocmeşte în două 

exemplare borderoul de scădere la plata taxei de salubrizare.

6. Dispoziţii finale

6.1 Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile Codului Fiscal, cît şi cu 

alte acte legislative şi normative în vigoare.

6.2 Modelul „ Declaraţiei privind plata taxei locale pentru salibrizare” şi modelul „ Deciziei de 

impunere a plăţii taxei locale pentru salubrizare” sînt prevăzute în anexele nr.l şi nr.2 la 

prezentul Regulament.

Primar al comunai Lozova Lilian Botnaru




