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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                   ANEXA NR. 2  

CONSILIUL LOCAL                                                                LA  H.C.L. nr. 364/25.11.2015  
 

  

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de instituire si adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport si 

depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria 

 

 

Art. 1.(1) Se instituie taxa speciala de salubrizare pentru colectare, transport si depozitare deseuri 

municipale pentru persoane fizice in municipiul Alexandria. 

(2) Taxa speciala prevazuta la alin. (1) este stabilita pentru finantarea activitatii de salubrizare.  

Art. 2.(1) Taxa speciala de salubrizare se plateste de catre toate persoanele fizice de pe raza 

municipiului Alexandria, care nu au incheiat contract in acest sens cu S.C. POLARIS M. 

HOLDING S.R.L.  

(2) Lista cuprinzand numele contribuabililor ce nu au contracte incheiate, vor fi transmise de S.C. 

POLARIS M. HOLDING S.R.L., Directiei Buget, Finante, Taxe si impozite din cadrul Primariei  

Alexandria pana la 15.12.2015. 

Art. 3. Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de imobilele detinute in 
proprietate, inchiriate, in folosinta, etc si locuite efectiv. 
Art. 4.(1) Persoana fizica  are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei speciale de 

salubrizare, cuprinzand toate imobilele detinute in proprietate, inchiriate, in folosinta, etc. 

Declaratia poate fi depusa si de alt membru major al familiei. In situatia in care contribuabilii-

persoane fizice detin mai multe imobile, vor depune o declaratie pentru toate imobilele detinute. 

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt inchiriate altor persoane fizice, 

obligatia de a declara si achita taxa revine proprietarului.  

(2) In 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. 

Art. 5. (1) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza 

declaratiei de impunere depusa pe propria raspundere de catre persoanele stabilite mai sus. 

(2) Declaratiile privind taxa speciala de salubrizare se vor depune la Directia Buget, Finante, 

Taxe si impozite din cadrul Primariei  Alexandria, pana la 31.01.2015. 

(3)   In cazul contribuabililor noi-persoane fizice care sunt obligati la plata acestei taxe si nu au 

incheiate contracte de salubrizare cu S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L., termenul de depunere 

al declaratiei de impunere este de 30 de zile de la data de la care datoreaza aceasta taxa. 
(4)  Declaratiile de impunere depuse initial vor putea fi modificate in timpul anului, prin 

declaratii rectificative, al caror termen de depunere este de 30 de zile de la data aparitiei oricaror  

modificari in situatia initiala (modificarea numarului de persoane din gospodarie)-dovedita cu 

documentele prevazute de legislatia in vigoare sau de la data incheierii contractului cu S.C. 

POLARIS M. HOLDING S.R.L.. 
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 (5) Stabilirea, impunerea, constatarea, controlul taxei speciale de salubrizare, precum si 

sanctionarea abaterilor, se va realiza de catre Directia Buget, Finante, Taxe si impozite din cadrul 

Primariei Alexandria, conform prevederilor  legale in vigoare in materie de impozite si taxe 

locale. 

(6) In cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu de catre Directia 

Buget, Finante, Taxe si impozite din cadrul Primariei Alexandria, pe baza oricaror date si 

informatii detinute. Ca urmare a datelor furnizate de operatorul de salubritate, referitoare la 

identificarea utilizatorilor care beneficiază de prestarea serviciului efectuat de operatorul de 

salubritate şi nu au contracte de salubrizare, Directia de Evidenţă a Persoanelor Alexandria, pune 

la dispoziţie Directiei Buget, Finante, Taxe si impozite din cadrul Primariei Alexandria informaţii 
privind numărul de persoane aferente fiecarui imobil, precum si alte date considerate necesare 

întocmirii documentaţiei pentru cei care nu au contracte de salubritate încheiate cu operatorul. 

(7) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, precum si depunerea acestora peste termen 

constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in materie de impozite si 

taxe locale. 

(8) Nedepunerea declaratiei de impunere si a declaratiei rectificative constituie contraventie si se 

sanctioneaza conform prevederilor legale in materie de impozite si taxe locale. 

(9) Modelul „Declaratiei privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice” si modelul 

„Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice” sunt 

prevazute in anexele nr. 1 si nr. 2 la prezentul Regulament si constituie si instiintare de plata. 

       Art. 6.  Taxa speciala de salubrizare se datoreaza anual cu termen de plata in doua rate egale, 

astfel: 

(1)   31 martie inclusiv, pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai si iunie; 

(2) 30 septembrie inclusiv, pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si 

decembrie. 
(3) Neplata taxei la termenele stabilite atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere, 

precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita conform prevederilor Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform actelor normative in 

vigoare in cazul in care intervin modificari.    

Art. 7.(1) Sumele provenite din taxa speciala se vor incasa la casieriile Directiei Buget, Finante, 

Taxe si Impozite, in bugetul local, la subcapitolul 36.02.06 „Taxe speciale” si se vor utiliza 

exclusiv pentru finantarea activitatii de salubrizare. 

 (2) In cazul platilor prin virament taxa se considera platita la data inscrisa de banca pe 

instrumentul de plata. 

 (3) Sumele vor fi colectate si virate lunar catre S.C.Polaris M. Holding S.R.L.conform 

incasarilor efectuate pe parcursul lunii. 

 (4) Virarea banilor se va face in primele 10 zile ale lunii in curs, pentru incasarile 

efectuate in  luna anterioara. 

Art. 8. (1) Taxa speciala de salubrizare nu se aplica: 

a). veteranilor de război; 
b). persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la    

6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi; 

(2) Facilitatile fiscale prevazute la alin. (1) se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii 

cererii si a documentelor justificative. 
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(3) Prevederile prezentului regulament se completeaza cu prevederile Codului de procedura 

fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare sau conform actelor normative in vigoare in 

cazul in care intervin modificari.    

Art. 9. (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de 10  

lei/luna/persoana, din care la S.C.Polaris M. Holding S.R.L., va fi virata o parte din suma 

colectata, respectiv 5.60 lei/luna/persoana. Diferenta de 4.40 lei/luna/persoana va ramane la 

bugetul local si va fi utilizata pentru cheltuieli privind salubrizarea la capitolul 74.02- „Protectia 

mediului”, subcapitolul 74.02.05- „Salubrizare” 

(2) Taxa speciala de salubrizare poate fi actualizata anual, pana la sfarsitul anului in curs pentru 

anul urmator, conform legislatiei in vigoare, in cazul in care intervin modificari  semnificative a 
costului serviciului de salubrizare.  

(3) In cazul in care contribuabilul incheie contract de salubrizare cu S.C. POLARIS M. 

HOLDING S.R.L., aceasta va instiinta organul fiscal  la inceputul fiecarei luni pentru contractele 

incheiate in luna anterioara. Taxa se da la scadere, incepand cu luna urmatoare datei la care s-a 

incheiat contractul. 

(4)In cazul in care, pe parcursul anului fiscal intervin modificari de natura celor care duc la 

incetarea /datorarea taxei, S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L. are obligatia de a transmite catre 

D.B.F.T.I., informatii cu privire la rezilierea contractelor existente sau incheierea de noi contracte 

cu persoanele fizice care au beneficiat sau vor beneficia de serviciile de salubrizare, pana la data 

de 15 ale luni in curs, pentru modificarile aparute in  luna anterioara. 

Art. 10. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Buget, Finante, 

Taxe si impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria si S.C. POLARIS M. HOLDING 

S.R.L. 

Art. 11. Taxele speciale sunt aduse la cunostinta publica prin publicarea unui anunt pe site-ul 

propriu: www.alexandria.ro, prin afisare la sediul Primariei si in mass-media locala. 
Art.12. Impotriva hotararilor de Consiliu local, prin care se adopta taxe speciale, persoanele 

interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa 

expirarea acestui termen Consiliul local se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

TALPIGA STELICA 
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PRIMARIA ALEXANDRIA                                           Anexa nr. 1 

Directia Buget, Finante, Taxe si impozite      la Regulament 

Str. Dunarii nr. 139 

Cod fiscal ___________ 

Nr. ______ / _________ 

 

 

Declaratie 

Privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice 

 
 

 Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_____________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________,  cu domiciliul in 

judetul Teleorman, municipiul Alexandria, str. ______________________, 

 nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, declar pe proprie raspundere ca detin in 

proprietate urmatoarele imobile :  

 

Nr. 

Crt. 

Adresa imobil Numar  

persoane 

Taxa 

(lei/persoana) 

Imobil 

locuit/nelocuit 

Suma de plata 

aferenta taxei de 

salubrizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Data ,        Semnatura, 

 

Nota: Orice modificare a componentei membrilor unitatii locative declarate, ma angajez sa o 

declar in termen de 30 zile, printr-o noua declaratie de impunere. 

  

 

 

• se va completa o singura declaratie pentru toate imobilele detinute 
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PRIMARIA ALEXANDRIA                                          Anexa nr. 2 

Directia Buget, Finante, Taxe si impozite      la Regulament 

Str. Dunarii nr. 139 

Nr. ______ / _________ 

 

Decizie de impunere 

Anul .............. 

Pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice 

Nr. rol nominal unic_______________ 

 

 D-lui/D-nei _______________________________________________________,  

identificat /a prin CNP ________________________, BI/CI seria ____, nr. __________, cu 

domiciliul in judetul Teleorman, municipiul Alexandria, str. ________________________, nr. 

_______, bl. ______, sc. _____, et. ______,               ap. ______, conform prevederilor  

„HCL nr. ______/2015 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoane 

fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

in municipiul Alexandria”, i se stabilesc urmatoarele obligatii de plata privind taxa speciala de 

salubrizare: 

Nr. 

Crt. 

Adresa imobilului Taxa de 

salubrizare  

(lei/persoana) 

Suma de plata 

aferenta taxei 

speciale de 

salubrizare 

    

    

    

 

 Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele prevazute in Regulament, se 
percep majorari de intarziere de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la data platii, 

inclusiv, conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, sau 

conform actelor normative in vigoare in cazul in care intervin modificari.    

 Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii. 

Impotriva acestui act administrativ se poate face contestatie in termen de 30 de zile de la 

comunicare, la Primaria  Alexandria. 

 

Sef serviciu,                                                          Intocmit, azi data de  ………… 

……………….                                                      ………………………               

Prenume, nume, ştampila                                       functia, prenume si nume  

 

 


