MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
LAHOTARAREA NR.135/21.12.2012

REGULAMENTUL
de instituire si adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport si
depozitare deseuri municipale pentru persoane fizice si juridice in municipiul Alexandria

Art. 1.(1) Se instituie taxa speciala de salubrizare pentru colectare, transport si depozitare
deseuri municipale pentru persoane fizice si juridice 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 si juridice de
pe raza municipiului Alexandria, care nu au incheiat contract in acest sens cu S.C. „ALEXSAL”
PREST S.A.;
(2) Lista cuprinzand numele contribuabililor ce nu au contracte incheiate, vor fi transmise de
S.C. „ALEXSAL” PREST S.A., Directiei Buget, Finante, Taxe si impozite din cadrul Primariei
Alexandria pana la data intrarii in vigoare a prezentei.
Art. 3.(1) Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de proprietatile detinute
si locuite efectiv.
(2) Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative (cabinete medicale, de
avocatura, birouri notariale, executori judecatoresti, de expertiza, etc) datoreaza taxa speciala in
cuantumul si in conditiile stabilite pentru persoanele juridice.
(3) Persoanele juridice sunt obligate la plata acestei taxe in functie de numarul de
persoane angajate (cu contract individual de munca sau alta forma legala). In cazul in care
persoana juridica nu are angajati, aceasta datoreaza taxa de salubritate pentru reprezentanti legali
ai acesteia( asociati, administratori, alte persoane cu functii de conducere), proportional cu
perioada cat desfasoara activitate.
Art. 4.(1) Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei in vederea stabilirii taxei
speciale de salubrizare, cuprinzand toate proprietatile detinute. Declaratia poate fi depusa si de
alt membru major al familiei. In situatia in care contribuabilii-persoane fizice detin mai multe
imobile in proprietate, 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) Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative au obligatia depunerii
declaratiei in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzand toti salariatii de la sediul
unde isi desfasoara activitatea, de pe raza municipiului.
(3) Reprezentantul legal al persoanei juridice are obligatia depunerii declaratiei in
vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare, cuprinzand toti salariatii de la sediul social,
inclusiv de la punctele de lucru sau sedii secundare (daca este cazul) de pe raza municipiului.
Art. 5. (1) Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice 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.
(3) In cazul contribuabililor noi-persoane fizice si juridice care sunt obligati la plata acestei taxe
si nu au incheiate contracte de salubrizare cu S.C. ALEXSAL PREST S.A.,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 ( numarului de persoane, de salariati, incetarea sau suspendarea
activitatii-dovedita cu documentele prevazute de legislatia in vigoare sau de la data incheierii
contractului cu S.C. ALEXSAL PREST S.A ).
(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 (date si informatii obtinute in urma controalelor efectuate, informatii de la
terti, etc).
(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) a) 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.
b) Modelul „Declaratiei privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane juridice” si
modelul „Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoane
juridice” sunt prevazute in anexele nr. 3 si nr. 4 la prezentul Regulament si constituie si
instiintare de plata.
c) Modelul „Declaratiei privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane ce desfasoara
activitati pe baza liberei initiative” si modelul „Deciziei de impunere pentru stabilirea taxei
speciale de salubrizare pentru persoane ce desfasoara activitati pe baza liberei initiative” sunt
prevazute in anexele nr. 5 si nr. 6 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 prevazute de O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. 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.

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.
(3) Prevederile prezentului se completeaza cu prevederile O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala.
Art. 9. (1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de 14,00
lei/luna/gospodarie .
(2) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice este de 4,4 lei/luna/salariat .
(3) 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.
(4) In cazul in care contribuabilul incheie contract de salubrizare cu S.C. „ALEXSAL” PREST
S.A., 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.
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. „ALEXSAL” PREST S.A.
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.
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