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                      ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind instituirea taxelor speciale de salubrizare  

 

Consiliul Local al oraşului Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Valea lui Mihai, avizat 

favorabil de comisia de specialitate al Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

- Raportul de specialitate comun al Biroului Buget-contabilitate, finanțe și 

Serviciului de salubrizare, gospodărie comunală, pază şi protecția mediului din aparatul 

de specialitate al Primarului Orașului Valea lui Mihai privind instituirea taxelor speciale 

datorate de către persoanele fizice - proprietari de imobile şi/sau titulari ai unor 

contracte de închiriere locuinţe proprietate publică şi/sau proprietate privată ale oraşului 

Valea lui Mihai, care nu au încheiat contracte de prestare a serviciilor de salubrizare cu 

operatorii serviciului de salubritate, 

- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 26, alin. (2), lit. c) şi alin. (2
2
) din Legea nr. 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art. 3, lit. e), art. 6 și art. 90, lit. f) din O.U.G. nr. 195/2005 

privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea 

nr.265/2006, 

- prevederile art. 1, alin (4), lit. l,  art. 8, alin. (1) și alin. (3) lit. j), din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilității publice - republicată, 

- prevederile art.6 alin. (1) şi (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică şi de faptul că nu au fost depuse propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre 

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 9 și 14, art. 45 

alin. (2) lit. c), art.49 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1: Se instituie, cu data de 01 decembrie 2014, taxa specială de salubrizare 

pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, 

respectiv, taxa specială de salubrizare pentru sortarea deșeurilor reciclabile și 

compostarea deșeurilor biodegradabile pentru persoane fizice - proprietari de imobile 

şi/sau titulari ai contractelor de închiriere locuinţe proprietate publică sau privată a 

oraşului Valea lui Mihai, care nu au încheiat contracte de prestare a serviciilor de 

salubrizare cu operatorii serviciului de salubritate, sau al căror contract a fost reziliat ca 

urmare a neachitării contravalorii serviciului prestat. 
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Art.2: Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabilește după cum 

urmează:  

- pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și 

asimilabile acestora: 4,83 lei/lună/persoană. 

- pentru sortarea deșeurilor reciclabile și compostarea deșeurilor 

biodegradabile: 5,54 lei/lună/persoană. 

 

Art.3: Taxele speciale prevăzute la art.2 vor fi actualizate împreună cu 

tarifele de salubritate, prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului Valea lui Mihai. 

 

Art.4: Persoanele fizice - proprietari de imobile/titulari ai contractelor de 

închiriere locuinţă proprietate publică sau privată a oraşului Valea lui Mihai, care nu au 

încheiate contracte de prestare a serviciilor de salubrizare cu cei doi operatori de 

salubritate, sunt obligați la plata taxelor speciale în funcție de numărul persoanelor care 

locuiesc efectiv la adresa respectivă, dar nu mai mult de 3 persoane. 

 

Art.5: (1) Taxa specială de salubrizare se achită la casieria Primăriei oraşului 

Valea lui Mihai, trimestrial, în patru rate egale, după cum urmează: 

- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie; 

- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai, iunie; 

- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august, septembrie; 

- 30 noiembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie, decembrie. 

(2) Taxele speciale de salubrizare se stabilesc în baza declarației persoanelor 

fizice care nu au încheiat contracte de prestări servicii cu cei doi operatori de 

salubrizare, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se va 

depune până la data de 01 februarie 2015 la Biroul impozite şi taxe din cadrul Primăriei 

oraşului Valea lui Mihai. 

(3) În cazul nedepunerii declarației prevăzute la alin. (2), obligația de plată se 

va stabili din oficiu de către personalul din aparatul de specialitate al Primarului 

orașului Valea lui Mihai. 

(4) În situația în care persoanele fizice încheie contracte de prestare a 

serviciilor de salubrizare cu operatorii de salubrizare, ulterior impunerii, aceștia nu mai 

datorează taxele speciale de salubritate, începând cu data de întâi a lunii următoare celei 

în care s-a încheiat contractul. 

(5) În cazul în care intervin modificări în datele prevăzute în declarația inițială 

(domiciliu, număr de persoane, etc.), cel în cauză va depune o declarație rectificativă în 

termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective. 

(6) Neplata taxei speciale la termenele stabilite, atrage după sine, calculul și 

plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire şi executare 

silită, conform prevederilor legale. 

 

Art.6: Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați la prestarea 

serviciilor de salubrizare pentru persoanele fizice cu obligaţia de plată a taxelor speciale 

de salubrizare, în aceleaşi condiţii, de aceeaşi calitate ca şi în cazul beneficiarilor 

serviciului cu contract de prestare a serviciilor de salubrizare. 
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Art.7: Operatorii serviciului de salubrizare asigură recipientele de colectare a 

deşeurilor pentru persoanele fizice cu obligaţia de plată a taxei speciale de salubrizare în 

aceleaşi condiţii ca şi în cazul beneficiarilor serviciului cu contract prestare a serviciilor 

de salubrizare.  

 

Art.8: Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentei 

hotărâri se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local. 

 

Art.9: Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate poate face contestaţie 

în termen de 15 zile de la aducerea acesteia la cunoştinţă publică. 

 

Art.10: Prezenta, sub formă de hotărâre, se comuncă cu: 

- Instituția Prefectului – judeţul Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului 

oraşului Valea lui Mihai 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului 

Valea lui Mihai şi pe site-ul www.valealuimihai.ro 

- la dosar. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ: 

                  Karsai József-Attila                SECRETAR,  

                                                                                      Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.98 din 28 noiembrie 2014   
Hotărârea a fost adoptată cu: - 13 voturi PENTRU 

                -   2  voturi ÎMPOTRIVĂ 
      

 

 

 

http://www.valealuimihai.ro/
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                    ANEXĂ  

               VALEA LUI MIHAI                            la Hotărârea nr.98 din 28 noiembrie 2014 

  

 

 

 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 

Subsemnatul(a) _______________________________________________ 

CNP__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, domiciliat în oraşul Valea lui Mihai, 

str.________________________ nr. ____ bl. ______ sc. ____ ap. ____, judeţul Bihor, 

proprietar al imobilului (membru al familiei)/titular al contractului de închiriere al 

locuinţei (membru al familiei) situat în Valea lui Mihai, str. _____________________ 

nr. __ bl. __ ap. __, cunoscând prevederile art.326 - falsul în declaraţii din Codul penal, 

declar pe proprie răspundere că, în imobilul de mai sus locuiesc _____ persoane. 

Prezenta declaraţie o dau şi o semnez pentru stabilirea taxei speciale de 

salubrizare instituită prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Valea lui Mihai, 

nr.98/2014. 

 

  

 

            Valea lui Mihai,          Semnătura  

  Data ____/____/______                 ________________ 

 

 


