ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMISESTI

HOTARIRE
privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea
Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si
administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare
pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza U.A.T. Comuna Timișești

Consiliul local al comunei Timisesti judetul Neamt;
Examinind propunerile primarului comunei Timisesti privind instituirea taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea
cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii
casnici (persoane fizice) pe raza U.A.T. Comuna Timișești cuprinse in referatul de aprobare
inregistrat sub nr. 579 din 05.02.2020, raportul compartimentului din aparatul de speciliate al
primarului comunei si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al
comunei;
Avind in vedere prevederile:

Legii nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;

Legii nr.101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităţilor, republicată cu
modificările si completările ulterioare;

Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările
ulterioare;

Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările si completările ulterioare;

O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul
deşeurilor, a Legii nr.249/ 015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deşeurilor de
ambalaje si a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de Mediu, aprobata cu modificări prin Legea nr.
31/2019;

Planul National de gestiune a deşeurilor 2014-2020, aprobat prin H.G. nr. 942/2017;

H.C.L. nr.23 din 29.03.2019 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea
abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor;

H.C.L. nr. 64 din 31.07.2019 privind aprobarea formularului reprezentand Procesul-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate de catre Politia locala a Comunei Timisesti;

că au fost respectate prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională;
Având în vedere amendamentul făcut în cadrul ședinței de consiliu de către domnul consilier
local Tomiță Aruxandei, care a propus instituirea taxei de habitat începînd cu data de 01.04.2020,
amendament care a fost aprobat cu un număr de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0
”abțineri”, conform procesului-verbal al ședinței din 28.02.2020;
Având în vedere amendamentele făcute în cadrul ședinței de consiliu de către domnul
consilier local Romică Groza, care a propus:
instituirea taxei de 700 lei/an cu respectarea colectării selective sau 1400 lei/an cu
nerespectarea colectării selective, pentru toate formele juridice- II, IF, PFA, SRL, SC etc. care
desfășoara activitati economice producatoare de deseuri, conform codului CAEN;
instituirea taxei in mod diferentiat in functie de numarul de angajati/lucrator sau administrator
de 70 lei/an/persoana cu respectarea colectării selective sau 156 lei/an/persoana cu nerespectarea
colectării selective, pentru toate formele juridice- II, IF,PFA, SRL, SC, etc. unde specificul activității
conform codului CAEN nu este considerat producator de deseuri in cantitati mari;

instituirea taxei de 240 lei/an cu respectarea colectarii selective sau 500 lei/an cu
nerespectarea colectării selective pentru unitățile de cult, unitățile școlare, unitățile sanitare, poliție,
poștă, amendamente care au fost aprobate cu un număr de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și
0 ”abțineri”, conform procesului-verbal al ședinței din 28.02.2020;
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin.(2) lit.d), ale alin.(4) lit.c), ale art.139 alin.(3) lit.c),
precum si ale art.196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1. (1) Începând cu data de 01.04.2020 se instituie taxa de habitat cu destinaţia specială
de salubrizare în cuantum de 6,5 lei/persoană/ lună, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) din
raza administrativ teritorială a comunei Timișești, aferenta serviciilor de salubrizare prestate in
beneficiul comunităţii locale şi individual, cu respectarea următoarelor condiţii:
 persoanele interesate să participe la programul local de reciclare iniţiat de autoritatea
publică locală in condiţiile legii;
 să efectueze cu regularitate operaţiuni de curăţenie pe domeniul public din vecinătatea
locuinţei deţinute sub orice titlu.
(2) Începând cu data de 01.04.2020 se instituie taxa de habitat cu destinatie de salubrizare pentru
utilizatorii persoane juridice:
a) pentru toate formele juridice (II, IF, PFA, SRL, SC etc) care desfasoara activități economice
producatoare de deșeuri, conform codului CAEN- 700 lei/an cu respectarea colectării selective
sau 1400 lei/an cu nerespectarea colectării selective;
b) pentru toate formele juridice ( II, IF,PFA, SRL, SC etc) unde specificul activității conform
codului CAEN –nu sunt considerate producătoare de deșeuri în cantități mari vor plati taxa de
salubrizare calculată în mod diferențiat în funcție de numarul de angajați/lucrator sau
administrator, raportat la 70 lei/an/persoana cu respectarea colectarii selective sau 156
lei/an/persoana cu nerespectarea colectării selective;
c) Unități de cult, Unități școlare, Unități sanitare, Poliție, Poștă, 240 lei/an cu respectarea colectării
selective sau 500 lei/an cu nerespectarea colectării selective.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea
si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice)
din raza administrativ teritorială a comunei Timișești, conform anexei 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Plata cheltuielilor ocazionate de salubrizare, prestate in beneficiul comunităţii locale
cât şi individual, va fi suportata din bugetul local.
Art.4. Pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1, cuantumul taxei de
habitat cu destinaţia specială de salubrizare este de 13,00 lei/ persoana/luna.
Art.5. Responsabilitatea impunerii, constatării, urmăririi şi încasării contravalorii taxei de
habitat, revine serviciului impozite si taxe, contabilitate si achizitii publice din cadrul Primăriei
comunei Timișești.
Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarire autoritatilor si persoanelor
interesate in termenul prevazut de lege.
Presedinte de sedinta,
Ioan Dascălu
Avizat
pentru legalitate
Secretar general,
Corina-Maria Nistor
Nr.
_18_
Din 28.02.2020

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Timișești nr. 18 / 28.02.2020

REGULAMENT
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat
cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice)
din raza administrativ teritorială a comunei Timișești

CAPITOLUL I.
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1
(1) Pe raza administrativ teritorială a comunei Timișești se instituie taxa de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici- persoane fizice, începând cu data 01.04.2020.
(2)Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum, încasare şi
administrare a taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare, denumită generic în cele ce
urmează „taxă de salubrizare” instituită ca taxă specială în temeiul prevederilor art.484 alin. (l)(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, in interesul funcţionarii in parametrii corespunzători a serviciului de
salubrizare, de care beneficiază întreaga comunitate locală şi individual utilizatorii casnicipersoane fizice, începând cu data de 01.04.2020.
Art.2
(1) Utilizatorii casnici-persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare separată, din
poartăîn poartă, atăt pentru deşeuri reziduale cât şi deşeuri reciclabile.
(2) Modalitatea de colectare se va efectua prin :
- predarea catre fiecare gospodărie a unei pubele de 240 l de culoare inchisă pentru deșeuri
reziduale
- predarea către fiecare gospodărie a cîte 1 sac menajer gol de culoare transparentă în care se vor
colecta selectiv: hârtie / carton / metal și plastic.
(3) Predarea sacilor goi fiecărei gospodării in parte se va face trimestrial, când va fi efectuata și
inspecția fiscală care are rolul de a stabili modificarea numarului de persoane din fiecare
gospodărie și îndeplinirea obligatiei de colectare selectivă pentru fiecare gospodărie. În situația
in care la fiecare trimestru se constată ca nu s-au folosit sacii dați în vederea colectării se va
imputa de trei ori contravaloarea sacului menajer dat de catre autoritatea locală.
(4) Sacul menajer va fi de 120 litri pentru fiecare gospodarie.
(5) Colectarea din poartă în poartă va fi selectivă cu un conţinut clar si diferenţiat, astfel:
a) Deșeurile reziduale se colectează în pubela de culoare inchisa și sunt de tip:

- resturi de carne și peste, gatite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt sau frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale;
- scutece/tampoane;
- conținutul sacului de la aspirator;
-mucuri de țigară;
-veselă de porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte
- şervetele umede si de bucatarie;
b) Deșuri recilcabile:
- deșeurile reciclabile de tip hârtie / carton /plastic și metal curate și mărunțite, se colectează
în sacul transparenț;
- deșeurile reciclabile de tip sticla alba/colorata si borcane, intregi si curate se colectează
în containerele amplasate pe raza administrativ-teritorială a comunei Timișești și marcate
corespunzător. Nu este permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip
porțelan/ceramica.

(6) Pentru deşeurile biodegradabile este obligatoriu amenajarea de instalații proprii de
neutralizare prin compostare in amenajări proprii (cum sunt de exemplu unitățile de compostare
individuală), care nu poluează mediul si nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 metri de
locuinte in incinta gospodăriei. Deseurile biodegradabile supuse compostării conform
regulamentului și care nu se colectează de către operatorul de salubritate sunt următoarele:
-resturi de fructe si legume;
-resturi de paine si cereale;
-zaț de cafea;
-păr și blană;
-haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;
-coji de ouă;
- cenușă de la sobă;
- rumeguș, fân si paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunte, flori);
- plante de casă;
- bucăți din lemn mărunțit;
- ziare, hârtie, carton, mărunțite, umede si murdare.
(7)Activităţile prevăzute la alin.(1) se realizează cu frecvenţele de colectare prevăzute în
programele de colectare separată a deşeurilor menajere generate de utilizatoriconform
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț, care au un
caracter continuu, permanent, repetitiv.
(8) Persoanele fizice beneficiare ale art. 1 din H.C.L. 18/28.02.2020,care deţin sub orice titlu
locuinţe pe raza comunei Timișești au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare,
următoarele obligaţii:
a) să depună declaraţiile de impunere conform prezentului Regulament;

b) să asigure precolectarea separată pentru deşeurile menajere si deşeurile reciclabile;
c) sa efectueze cu regularitate operaţiuni de curăţenie pe domeniul public din vecinătatea
locuinţei deţinute sub orice titlu,atât in sezonul cald cat si in sezonul rece (igienizarea
spațiilor verzi, curățarea sanțurilor și dezăpezirea in fața proprietății pe timpul ierni);
d) alte obligaţii prevăzute în Legea nr.101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, care
fac referire la serviciul de salubrizare, Ordonanţa de urgentă aGuvernului nr.163/2005
privind Fondul pentru Mediu cu modificările şi completările ulterioare. Legea
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a celorlalte acte normative în
vigoare privind managementul deşeurilor.
(9)Taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare se plăteşte de către utilizatorii serviciului
public persoane fizicecare deţin sub orice titlu locuinţe pe raza comunei Timișești.

CAPITOLUL II.
REGULI PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE HABITAT CU DESTINAŢIA SPECIALĂ
DE SALUBRIZARE
Art.3 Taxa de habitat cu destinaţia specială de salubrizare instituită prin prezentul Regulament
este datorată numai de persoane fizice, utilizatorii casnici locuitori/deţinători de locuinţe sub
orice titlu pe raza Comunei Timișești.
Art. 4
(1) Cuantumul taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare este stabilit prin Hotărâre a
Consiliului Local Timișești, conform legii.
(2) Stabilirea cuantumul taxei a avut în vedere stimularea colectării selective a deşeurilor
menajere si menţinerea unui aspect peisagistic corespunzător al comunei Timișești.
Art. 5
(1) Pentru luarea în evidenţă şi calcularea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare
persoanele fizice care deţin sub orice titlu locuinţe în Comuna Timișești, precum şi
chiriaşii/concesionarii/administratorii etc. din locuinţele proprietate de stat/UAT, au obligaţia
depunerii Declaraţiei de impunere conform modelului ataşat la prezentul Regulament, dată pe
propria răspundere, sub incidenţa răspunderii penale privind falsul în declaraţii, privind numărul
persoanelor care locuiesc la adresa declarată, pana cel târziu data de 30.04.2020.
(2) În cazuri justificate, declaraţia poate fi depusă şi de către alt membru major al familiei
deţinătorului sub orice titlu al locuinţei si la o data ulterioara datei de 30.04.2020.
(3) Deţinătorii sub orice titlu de imobile cu destinaţia de locuinţă de pe teritoriul administrativ al
Comunei Timișești au obligaţia depunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei de
habitat cu destinaţie specială de salubrizare, conform Anexei nr.1 la Regulament, indiferent de
domiciliul sau reşedinţa acestora, în alte unităţi administrativ- teritoriale sau în afara
teritoriuluiRomâniei. Declaraţia se depune pentru toate unităţile locative deţinute, fie că sunt

locuite de proprietar, fie că sunt închiriate altor persoane fizice sau ocupate de persoane luate în
spaţiu/tolerate la proprietar,etc.,ori nelocuite.
(4)Pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă nelocuite, calcularea taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare se va face cu încadrarea in prevederile art.1 din H.C.L. nr. 18/28.02.2020,
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei
Timișești, pentru o persoană.
Art.6 Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la serviciul impozite și taxe,
contabilitate și achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Timișești, în termen de 30 zile de
la data apariţiei oricărei modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în
imobil, conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament. Declararea se va face pe propria
răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii.
Art.7
(1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare, obligaţia de plată se va stabili din oficiu, de către
compartimentul de resort pe baza datelor şi informaţiilor deţinute despre utilizator din evidenţele
fiscale, precum şi pe baza informaţiilor obţinute de la terţi, cu încadrarea si aplicarea, după caz, a
dispoziţiilor art.1 sau art.4 din H.C.L. nr. 18/28.02.2020, privind instituirea, determinarea
cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare
pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Timișești.
(2) Pentru imobilele cu destinaţia de locuinţă nelocuite, impunerea din oficiu prevăzută la
aliniatul precedent se va face cu încadrarea in prevederile art.1 din H.C.L. 18/20.02.2020, privind
instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei Timișești,
pentru o persoana.
(3) Urmare a stabilirii din oficiu a obligaţiei de plată a taxei de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare, se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei de habitat cu destinaţia
specială de salubrizare, decizii care vor fi comunicate utilizatorilor.
(4) Obligaţia de plată a taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare stabilă va putea fi
modifică în cursul anului pe baza declaraţiilor de impunere depuse de contribuabili.
Art. 8 În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în fiecare
locuinţă, deţinătorii de locuinţe sub orice titlu au obligaţia să furnizeze modificările survenite ca
urmare a declarării numărului de persoane la plata taxei de habitat.
Art. 9 Verificarea informaţiilor oferite in conţinutul declaraţiilor depuse de contribuabili cât şi
verificarea respectării condiţiilor impuse beneficiarilor art.1 din H.C.L. nr. 18/28.02.2020,
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea şi administrarea taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza comunei
Timișești, va fi efectuata de personalangajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului
împuternicite / însărcinate in mod expres prin dispoziţie emisă de conducătorul unităţii.

Art.10
(1) Taxa de habitat se plăteşte anual cu termen de plata pana la data de 30 iunie ale fiecarui an.
După această dată se vor calcula majorări conform Codului fiscal şi codului de procedură fiscală
valabil pentru anul în curs.
(2) Cu titlu de exceptie utilizatorii casnici- persoane fizice care au dobandit cladiri dupa data
depunerii Declaratiei, datoreaza taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare incepand cu
data intai a lunii urmatoare in care au dobandit/finalizat cladirea, dar nu mai tarziu de 30 de zile
de la data dobandirii imobilului.
(3) Taxa se calculeaza /datoreaza proportional cu numarul lunilor ramase din anul in curs si se va
achita pana la data de 31 decembrie ale anului.
(4) Taxa platita in plus se compenseaza sau se restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la
data depunerii cererii formulata in scris in acest sens de catre beneficiar sau mostenitorii legali ai
acestuia..
(5) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa de habitat cu destinaţie specială de
salubrizare se aplica masurile de urmarire si executare silita prevazute de legislatia speciala in
vigoare.
(6) Taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare se incaseaza prin casieria Serviciului
impozite si taxe, contabilitate si achizitii publice din cadrul Primariei comunei Timisesti sau in
contul RO03TREZ49321330250XXXXX deschis la Trezoreria Tg. Neamt.
Art. 11
(1) Benefiziază de scutire la plata taxei speciale de habitat cu destinația specială de salibrizare
următoarele persoane fizice:
a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele necasatorite ale veteranilor de razboi;
b) persoanele prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr 118/1990, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, si persoanele fizice prevăzute la art.1 din
ordonanța Guvernului nr 105/1999, aprobată cu modificări si completari ulterioare prin
Legea nr 189/2000, cu modificările si completarile ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate, respectiv reprezentanții legali, pe perioada în care au in ingrijire,
supraveghere și intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanele
incadrate in gradul I de invaliditate;
d) familiile cu peste 4 membri,vor achita contravaloarea taxei pentru 4 membri.
(2) Facilitățile fiscale se acordă utilizatorilor acestora începând cu luna următoare lunii în care a
fost depusă cererea impreună cu documentele justificative.
Art. 12 Responsabilitatea încasării taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare,
controlului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revine Serviciului impozite și
taxe, contabilitate și achizitii publice aparatului din cadrul Primăriei comunei Timișești.
Art. 13 Modelul declaraţiilor este prevăzut în Anexele nr.l şi nr.2 la prezentul Regulament.
Art. 14 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice prevedere contrară,
cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul Local Timișești îşi încetează

aplicabilitatea.
CAPITOLUL III.
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI
Art. 15 Încălcarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție, în măsura în
care potrivit legii penale nu constituie infracțiune și se sancționează cu amendă contravențională
în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
Art.16
(1) Contravențiile menționate în Anexa nr. 1 se completează cu cele prevăzute în H.G 349/2005,
privind depozitarea deșeurilor, în Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, în Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, în
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2 /2001 actualizata, privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu prevederile:
- H.C.L. nr. 23 din 29.03.2019 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea
abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor;
- H.C.L. nr. 64 din 31.07.2019 privind aprobarea formularului reprezentand Procesul-verbal de
constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate de catre Politia locala a Comunei Timisesti.
Art.17 În funcție de natura și gravitatea faptei se pot aplica și sancțiuni contravenționale
complementare.
Art.18 Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 republicată, privind regimul juridic al
contravențiilor se aplica în mod corespunzător.
Art.19 Contravențiile se constată prin proces-verbal încheiat în forma prevăzută de Ordonanța
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Art.20 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către compartimentul Politie
Locala Timisesti.
Art.21 Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii
procesului-verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute de prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta
posibilitate în procesul-verbal.
Art.22 Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori este necesar in vederea asigurarii
unui cadru optim de instituire, determinare a cuantumului, încasare şi administrare a taxei de
habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice)
din raza administrativ teritorială a comunei Timișești .

Primar,
Vasile Mărculeț
……………………

Anexa nr. 2 la Regulament

Cuantumul amenzii
Nr.
crt.

Pentru persoane fizice
Descrierea faptei

(lei)

1.

Abandonarea sau depozitarea deșeurilor pe spatiile verzi, pe
căile de circulație, în locurile publice sau în alte locuri decât
cele special amenajate

500 – 1.500

2.

Lipsa declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei de habitat
cu destinatie speciala de salubrizare si/sau declararea
mincinoasa a datelor privind imobilul/lele detinute si a
numarului de persoane din imobil

100 - 200

3.

Deteriorarea sau distrugerea cu buna știință a recipientelor de
colectare selectivă a deșeurilor

100- 200

4.

Depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de reamenajare
și reabilitare interioara/ exterioara a locuințelor/ apartamentelor
proprietate individuala în recipientele în care se colectează
deșeurile de pe raza comunei

500– 1.000

5. 5Depozitarea materialelor care conțin azbest rezultate din
. lucrările de reabilitare și reamenajare interioară/exterioara a
locuințelor la un loc cu celelalte deșeuri

500– 1.000

6.

Depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor de pe
platformele amenajate pe domeniul public, a deșeurilor
animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), a deșeurilor
vegetale, a deșeurilor periculoase etc.

500- 1.000

7.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau
privat al localității, fără aprobarea prealabila a autorităților
administrației publice locale.

500 - 1.000

8.

Necolectarea separata a deșeurilor pe care le-au generat în
propria gospodărie sau ca urmare a activaților lucrative pe care
le desfășoară, în pubela de culoare neagra – pentru deșeurile
menajere și in sacul transparent reciclabile de tip hârtie / carton
/plastic și metal curate și mărunțite

100 - 200

Nesesizarea organelor competente din cadrul primariei comunei
Timisesti cu privire la abandonarea sau aruncarea deseurilor de
catre persoanele fizice in locuri nepermise

300 - 600

Necolectarea selectiva a deseurilor de grajd si a deseurilor de
animale si nedepozitarea in locurile special amenajate din
10.
proprietatea persoanelor fizice , astfel incat sa nu afecteze prin
miros vecinatatile, sa nu polueze apele pluviale

500 – 1.500

9.

11.

Neridicarea sacilor transparenti acordati trimestrial

Primar,
Vasile Mărculeț
…………………….

se va plati de 3 (trei) ori
contravaloarea sacului

Anexa nr.3 la Regulament

DECLARAŢIE
DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT CU
DESTINAŢIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE
Subsemnatul/a _________________________________________, domiciliat/ă în
localitatea_________________, judeţul_____________ , strada____________________,
nr.___, bl.__, ap.___, posesor al CI/BI, seria______, numărul______________________,
CNP______________________________, declar pe propria răspundere că deţin pe raza
comunei Timișești, în proprietate/chirie/ alte forme, următoarele imobile:

Adresa
imobilului

Cota parte Numărul
deţinută
persoanelor
din imobil

Imobilul
este
locuit/nelocuit
(DA/NU)

Suma de
plata
aferenta
taxei de
habitat

Declar de asemenea că doresc/nu doresc să beneficiez de dispoziţiile art.1 din H.C.L.
nr._______/
privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi
aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si
administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane
fizice ) pe raza U.A.T. ComunaTimișești.

Data:

Semnătura:

Anexei nr.4 la prezentul Regulament

DECLARAŢIE

RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA TAXEI DE
HABITAT CU DESTINAŢIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Subsemnatul/a _________________________________________, domiciliat/ă în
localitatea_________________, judeţul_____________ , strada____________________,
nr.___, bl.__, ap.___, posesor al CI/BI, seria______, numărul____________,
CNP______________________________, declar pe propria răspundere că deţin pe raza
comunei Timisesti, în proprietate/chirie/ alte forme, următoarele imobile:

Adresa
imobilului

Cota parte Numărul
deţinută
persoanelor
din imobil

Imobilul
este
locuit/nelocuit
(DA/NU)

Suma de
plata
aferenta
taxei de
habitat

Declar de asemenea ca doresc/nu doresc să beneficiez în continuare de dispoziţiile art. 1
din H.C.L. nr.___/
privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare
şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si
administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane
fizice ) pe raza U.A.T. ComunaTimișești.

Data:

Semnătură:

