
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ......... 

de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici 

(persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de 

aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti; 

văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, 

Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie şi Raportul de 

specialitate comun al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii 

Publice, Contracte, Direcției Economice, Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, 

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, Poliţiei Locale 

Ploieşti şi Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti; 

ţinând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 – Buget, finante, control, 

administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 

................... și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi 

protecţia mediului din data de .......................; 

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2016, încheiat cu S.C. Rosal Grup 

S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul 

Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploieşti; 

având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 178/30.05.2017 privind aprobarea 

ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor 

municipale conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal 

Grup S.A.; 

în conformitate cu prevederile articolului 26, alineatul 1, litera c) şi alineatul 3 din 

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată și 

actualizată; 

ţinând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

luând în considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată; 

în temeiul articolului 36, alineatul 4, litera c) şi alineatul 6, litera a), punctul 14 şi 

articolul 45, litera c) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

şi actualizată; 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. Aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 504/15.12.2015 care va avea următorul 

cuprins: „Nivelul taxei speciale de salubrizare este de 5,24 lei/persoană/lună fără 

TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și de 196,83 lei/tonă fără TVA 

pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice).” 

ART.2. Aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.3. Direcţia Economică, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, Serviciul Public 

Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti, Poliția Locală Ploiești şi 

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

ART.4. Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, Contracte 

va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi................................ 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi 

utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare 

şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

 

Ţinând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, actualizată și a prevederilor articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, actualizată, consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru funcţionarea 

unor servicii publice locale în interesul persoanelor fizice şi juridice. 

La articolul 484, alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

actualizată, se prevede faptul că „domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 

publice locale, precum şi cuantumul acestora, se stabilesc în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

La articolul 26, alineatul (1), litera c), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităţilor, republicată și actualizată, se prevede că pentru asigurarea 

finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 

contract, iar la alineatul (3) se prevede că autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să instituie taxe speciale, şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul 

local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract. De asemenea, la 

articolul 30, alineatul (3) se prevede „constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autorităţile administraţiei 

publice locale a obligaţiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză 

încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare”. 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 s-a instituit taxa specială de 

salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au incheiat contract de salubrizare 

și beneficiază de aceste servicii și s-a hotarât elaborarea și aprobarea in termen de 60 de 

zile a Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

şi juridice care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale 

de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de 

salubrizare şi beneficiază de aceste servicii a fost supus aprobării în ședința Consiliului 

Local din data de 29.01.2016, dar a fost prorogat, iar in sedinta din data de 29.03.2016 a 

fost respins. 

Comisia pentru elaborarea acestui Regulament, constituită prin Dispoziția 

Primarului nr. 29/07.01.2016 și completată prin Dispoziția Primarului nr. 

19635/08.02.2016 și-a desfășurat activitatea în perioada 12.01.2016-03.03.2016 și a 

elaborat o formă a Regulamentului. 



Ca urmare a atribuirii contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune 

a gestiunii activităţii de colectare, transport si transfer a deşeurilor municipale in zonele 2 

- Boldeşti Scăeni si 6 - Valea Doftanei, de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele şi pe seama 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti, către operatorul de salubritate SC ROSAL 

GRUP SA, care își desfasoară activitatea pe raza municipiului Ploieşti, începand cu data 

de 01.01.2017, acesta are obligaţia de a soma toţi beneficiarii serviciului pentru a încheia 

contracte de salubritate. In cazul când nu semnează contractul/refuză semnarea acestuia, 

Serviciul taxe si impozite ale fiecarui unităţi administrativ teritoriale din aria delegării 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 

Prahova”, va institui taxa specială de salubritate ca urmare a listei prezentate de 

operatorul serviciului de salubritate care cuprinde utilizatorii care nu au perfectat 

contracte nici in urma somării, beneficiind de această prestaţie. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178/30.05.2017, tarifele pentru activitatea de 

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 

1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor Prahova” in numele si pe seama Municipiului Ploiesti 

cu S.C. Rosal Grup S.A., in anul 2017, au fost ajustate, astfel: 

- pentru utilizatorii casnici - 5,24 lei/persoana/luna fara TVA; 

- pentru utilizatorii non-casnici - 196,83 lei/tona fara TVA. 

Având în vedere discuțiile purtate în ședințele Comisiei de specialitate nr. 1 – 

Buget, finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si 

prognoze și Comisiei de specialitate nr. 3 – Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia 

mediului, membrii acesteia au fost de acord cu modificarea H.C.L. nr. 504/15.12.2015 

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) 

şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia. 

Urmare a celor prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al 

Municipiului Ploieşti prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

Consilieri, 

Gabriel Constantin Minea 

Cosma Marcian 

Alina Sorescu 

Aurelian Tudor Dumitru 

Florin Sicoie 



REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEŞTI 

 

         Vizat, 

                                                                                                           Viceprimar, 

                    Cristian Ganea 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind 

instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi 

utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare 

şi beneficiază de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia 

 

 

 În Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată și 

actualizata, la articolul 26, alineatul (1), litera c), se prevede că „ ... pentru asigurarea 

finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de 

salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 

contract”, iar la alineatul 3 se prevede că „autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alineatul (1) litera c) şi să 

deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate 

la utilizatorii fără contract”. 

Conform prevederilor articolului 484, alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal „domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.” Prin 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, la articolul 30 se prevăd 

condiţii pentru aplicarea de taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale. 

În Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităţilor, 

republicată si actualizată, la articolul 30, alineatul (3), se prevede ca obligaţie a 

administraţiei publice locale instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru cei care 

nu au încheiat contract de salubrizare, dar beneficiază de aceste servicii, în caz contrar 

„constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei 

nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a institui 

taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu 

operatorul de salubritate”. 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 s-a instituit taxa specială de 

salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare 

și beneficiază de aceste servicii și s-a hotarât elaborarea și aprobarea in termen de 60 de 



zile a Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

şi juridice care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii. 

Prin Dispoziția Primarului nr. 29/07.01.2016 s-a constituit Comisia pentru 

elaborarea acestui Regulament, care a fost completată prin Dispoziția Primarului nr. 

19635/08.02.2016. Această Comisie și-a desfășurat activitatea în perioada 12.01.2016-

03.03.2016, și a elaborat o formă a Regulamentului, întocmind un Proces verbal în data 

de 03.03.2016. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale 

de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de 

salubrizare şi beneficiază de aceste servicii a fost supus aprobării în ședința Consiliului 

Local din data de 29.01.2016, dar a fost prorogat, iar în ședința din data de 29.03.2016 a 

fost respins. 

Urmare a atribuirii contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a 

gestiunii activităţii de colectare, transport si transfer a deşeurilor municipale in zonele 2- 

Boldeşti Scăeni şi 6 - Valea Doftanei, de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele şi pe seama 

Consiliului Local al municipiului Ploieşti catre operatorul de salubritate SC ROSAL 

GRUP SA, care își desfasoară activitatea pe raza municipiului Ploieşti, începand cu data 

de 01.01.2017, la art. 18 alin (5) se prevede: „În temeiul prevederilor art. 26 din Legea 

serviciului de salubrizare nr. 101/2006, operatorul are obligaţia de a soma toţi beneficiarii 

serviciului pentru a încheia contracte in acest sens. In cazul în care persoanele nu 

semnează contractul/refuză semnarea contractului, operatorul serviciului de salubritate va 

comunica Serviciului Taxe si Impozite al fiecărei unitaţi administrativ teritoriale din aria 

de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru 

Managementul Deșeurilor Prahova” lista cu persoanele cu care nu a perfectat contracte 

nici in urma somării, in vederea aplicarii amenzii si a taxei speciale de salubritate. 

Serviciul Taxe si Impozite al fiecarei unităţi administrativ-teritoriale din aria de delegare 

va efectua demersurile necesare in acest sens, urmând a efectua către operator plata 

contravalorii serviciului public de salubritate prestat pentru utilizatorii cu care nu s-a 

putut incheia contract, conform evidentei comune, din taxa speciala încasată de la 

aceștia”. 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 178/30.05.2017, tarifele pentru activitatea de 

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 

1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul 

pentru Managementul Deșeurilor Prahova” in numele si pe seama Municipiului Ploiesti 

cu S.C. Rosal Grup S.A., in anul 2017, au fost ajustate, astfel: 

- pentru utilizatorii casnici - 5,24 lei/persoana/luna fara TVA; 

- pentru utilizatorii non-casnici - 196,83 lei/tona fara TVA. 



Ca urmare a discuțiilor purtate în ședințele Comisiei de specialitate nr. 1 – Buget, 

finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze și 

Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului, 

membrii acesia au fost de acord cu modificarea H.C.L. nr. 504/15.12.2015 si cu 

aprobarea Regulamentului. 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

MUNCIPIUL PLOIEȘTI,        R.A.S.P. Ploieşti 

 

Direcţia Administraţie Publică,             Director, 

Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, Contracte          ing. Vasile Ionescu 

 

         Șef Birou Salubritate, 

Direcţia Economică                     Florentin Ilie  

Director Executiv, 

Nicoleta Crăciunoiu        Șef Birou Juridic-Contencios, APUC, 

                      Pavel Constantin 

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti 

 

Director Executiv, 

Simona Dolniceanu Vişean 

 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor 

 

Director Executiv, 

Cristina Gîdiuță 

 

Poliția Locală Ploiești 

 

Director General 

Carmen Daniela Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXA la H.C.L nr. .…../............... 

 

 

REGULAMENT 

DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU 

PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT 

DE SALUBRIZARE ŞI BENEFICIAZĂ DE ACESTE SERVICII 

 

 

I. Reglementări generale 

 

Art. 1. Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru 

funcţionarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 

stabilind cuantumul acestora și aprobând regulamente de stabilire a condiţiilor de 

instituire și modului de organizare și funcţionare a serviciilor publice de interes local, 

pentru care se propun taxele respective. 

Art. 2. Modul de organizare și funcţionare a serviciului de salubrizare este stabilit prin 

Regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Ploieşti și Contractul de delegare 

de gestiune prin concesiune pentru activitatea de colectare, transport si transfer a 

deseurilor municipale. 

Art. 3. În conformitate cu Contractul de delegare de gestiune a serviciului de 

salubrizare, operatorul serviciului public de salubrizare în municipiul Ploieşti, asigură 

colectarea, transportul si transferul deseurilor municipale, de la toţi utilizatorii acestui 

serviciu (persoane fizice și juridice). 

Art. 4. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este aprobat prin prezenta hotărâre, 

fiind determinat în anexa 1 la prezentul regulament. Aceasta se ajustează sau se modifică 

de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, în baza fişelor de fundamentare 

întocmite de operatorul de salubritate. 

Art. 5. 

(1) Potrivit prevederilor art. 26, alin. 1 din Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor nr. 101/2006, republicată și actualizată, pentru asigurarea finanţării 

serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 

prestare a serviciului de salubrizare; 

b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, fără contract de 

salubrizare. 

(2) Utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de 

salubritate şi pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: 

a) persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 

serviciilor publice de salubritate în municipiul Ploieşti; 



b) persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 

serviciilor publice de salubritate în municipiul Ploieşti. 

(3) Astfel, persoanele fizice și juridice care nu sunt în relaţii contractuale cu operatorul 

de salubritate şi produc la rândul lor deşeuri, similar cu cei care au contractat aceste 

servicii, beneficiază de aceleaşi servicii de care beneficiază şi acele persoane care au 

încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele deşeuri care sunt produse de 

aceste persoane, sunt colectate şi transportate de operatorul de salubritate, în vederea 

eliminării la rampa de deşeuri. 

(4) În consecinţă, se impune aprobarea unui Regulament de aplicare a taxei speciale 

de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiat contract de 

salubrizare şi beneficiază de aceste servicii, conform metodologiei de mai jos. 

(5) Pentru imobilele proprietate de stat, taxa se datoreaza de catre chirias. 

(6) In cazul imobilelor detinute de persoane fizice sau juridice care sunt inchiriate, 

taxa se datoreaza de catre proprietar.  

 

II. Etapele și condiţiile de impunere a taxei speciale de salubrizare pentru 

utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de 

salubritate autorizat 

 

Art. 6. 

(1) Municipiul Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, împreună 

cu operatorul de salubritate, au obligaţia să ţină evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără 

contracte de prestări servicii de salubrizare din municipiul Ploieşti. 

(2) Operatorul de salubritate va transmite lunar către Regia Autonomă de Servicii 

Publice Ploieşti o listă actualizată, privind locațiile identificate de aceștia unde nu sunt 

încheiate contracte de salubrizare. 

(3) In urma solicitarii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti in care se 

specifica baza legala a solicitarii si adresele acestor imobile, Serviciul Public Finanţe 

Locale Ploieşti va pune la dispoziție informații privind titularii imobilelor, pentru 

imobilele aflate in evidenta fiscala. 

(4) Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti va pune la 

dispoziţie informaţii privind numărul de persoane din fiecare imobil pentru care nu sunt 

încheiate contracte de salubrizare, în urma solicitării Regiei Autonome de Servicii 

Publice Ploieşti, în care se specifică baza legală a solicitării și adresele acestor imobile. 

(5) Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti va transmite operatorului de 

salubritate lista cu proprietarii imobilelor și numărul de persoane din fiecare imobil care 

beneficiază de prestarea serviciului de salubrizare fără contract. 

 

Art. 7. 

(1) Operatorul de salubritate va transmite o Notificare către proprietarii imobilelor 

care beneficiază de prestarea serviciului de salubrizare fără contract. 

(2) Notificarea se va comunica direct utilizatorului, dacă se asigură primirea sub 

semnătură a actului respectiv sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire. 

(3) Notificarea trebuie să cuprindă: 



- baza legală a solicitării; 

- scopul solicitării – încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 

- locul unde utilizatorul are obligaţia să se prezinte pentru încheierea contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare – sediul operatorului de salubritate; 

- termenul în care utilizatorul trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului de 

prestare a serviciului de salubrizare – maxim 30 de zile; 

- documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte; 

- numele și semnătura olografă a persoanelor împuternicite de operatorul de 

salubritate, precum şi stampila emitentului. 

(4) Neprezentarea utilizatorului în termenul stabilit în Notificare, pentru încheierea 

contractului de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul de salubritate, ori 

refuzul acestuia de a încheia contractul, constituie contravenţie şi se sancţionează 

conform Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploieşti și legislaţiei în 

vigoare. Sancţiunile vor fi aplicate de către Poliţia Locală Ploieşti, în baza documentelor 

transmise de operatorul de salubritate, cu respectarea tuturor prevederilor anterioare. 

(5) In cazul in care, Notificarea nu a putut fi comunicata prin posta sau personal, 

operatorul de salubritate va asigura comunicarea acesteia prin una din modalitatile 

prevazute de lege. 

(6) După expirarea termenului prevăzut în Notificare, operatorul de salubritate va 

transmite Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti o documentaţie (în 3 exemplare) 

cu utilizatorii (persoane fizice și juridice) care nu s-au prezentat pentru încheierea 

contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau au refuzat acest lucru. 

(7) Documentaţia va cuprinde: 

- notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovada de comunicare a acesteia; 

- dovezile și constatările operatorului de salubritate în legătura cu serviciile de 

salubrizare, pe care se întemeiază notificarea; 

- numele şi prenumele titularului, adresa de domiciliu, numărul de utilizatori (pentru 

persoane fizice) sau denumirea utilizatorului, adresa sediului, cantitatea de deșeuri 

generată lunar (pentru persoane juridice). 

(8) La aceasta documentaţie se adaugă și procesul verbal de constatare a contravenţiei 

şi de aplicare a sancţiunii, împreună cu dovezile de comunicare ale acestuia, transmise de 

Poliţia Locală Ploieşti către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti. 

(9) În situaţia în care documentaţia pentru fiecare utilizator nu conţine unul sau mai 

multe dintre documentele prevăzute la alin. 6, Regia Autonomă de Servicii Publice 

Ploieşti va restitui documentaţia operatorului de salubritate. 

(10) Transmiterea documentaţiei prevăzute la alin. 6 se realizează de operatorul de 

salubritate, lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei în care a fost transmisă 

notificarea. 

III. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii care nu au 

încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubritate autorizat 

 

Art. 8. După primirea documentaţiei complete pentru fiecare utilizator, Municipiul 

Ploiesti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti va transmite o Comunicare 

către utilizatori (conform anexei 2 la prezentul regulament) privind obligativitatea 

depunerii de către aceştia a Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare. În termen de 



10 zile de la primirea Comunicării, aceştia trebuie să se prezinte la sediul Serviciului 

Public Finanţe Locale Ploieşti în vederea depunerii acestei Declarații. 

Art. 9.  

(1) In termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei de la operatorul de 

salubritate Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va transmite, Serviciului Public 

Finanțe Locale Ploiești toata documentatia in baza careia se va institui taxa de 

salubrizare. 

(2) Taxa se datoreaza, incepand cu data de intai a lunii urmatoare identificarii 

utilizatorilor si finalizarii documentatiei complete. 

Art. 10.  

(1) Declaraţia privind taxa specială de salubrizare (conform anexelor 3 și 4 la 

prezentul regulament) se va depune la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti de 

către proprietarul imobilului, în cazul persoanelor fizice sau de catre imputernicit, în 

cazul persoanelor juridice, în termenul stabilit la art. 8 și va cuprinde numărul total de 

persoane care locuiesc la acea adresă (pentru persoane fizice) sau cantitatea de deșeuri 

produsă lunar (pentru persoane juridice). 

(2) In cazul imobilelor proprietate de stat, declaratia se va depune de catre chirias. 

(3) Declaratiile de impunere sau cele rectificative, depuse dupa expirarea termenlor 

stabilite se sanctioneaza conform Legii nr. 227/2017 priind Codul fiscal. 

Art. 11. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti va impune taxa specială de 

salubrizare pe baza Declaraţiei privind taxa specială de salubrizare, ori din oficiu (în 

condiţiile stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor şi impozitelor 

locale), în cazul nedepunerii declaraţiei. Modelul Deciziei de impunere a taxei speciale de 

salubrizare este conform anexelor 5 și 6 la prezentul regulament. 

Art. 12. În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare 

datorate de persoane fizice se vor lua în calcul toate persoanele din unitatea locativă, iar 

în cazul persoanelor juridice se va lua în calcul cantitatea medie de deșeuri produsă lunar 

(pe baza datelor furnizate de operatorul de salubritate). 

Art. 13. În cazul persoanelor fizice sau juridice care deţin mai multe imobile pe raza 

municipiului Ploieşti care sunt locuite, taxa de salubrizare se datorează pentru fiecare 

imobil în parte. Proprietarul are obligaţia de a depune Declaraţia privind taxa specială de 

salubrizare pentru fiecare clădire care este locuită. 

Art. 14. 

(1) În situaţia în care persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost instituită taxa de 

salubrizare pentru neîncheierea contractului de salubrizare, vor încheia ulterior contracte 

cu operatorul de salubritate, acestea vor depune la Serviciul Public Finanţe Locale 

Ploieşti, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de salubrizare, o cerere, 

la care vor anexa o copie a contractului de prestare a serviciului de salubrizare încheiat cu 

operatorul de salubritate. 

(2) Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare la cererea utilizatorului, cu 

respectarea prevederilor alin. 1, se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare 

celei în care acesta a depus cererea. 

(3) Dispoziţiile prezentului articol operează numai în situaţia plăţii integrale, la zi, a 

taxei speciale de salubrizare. 

 



 

 

IV. Termenele de plată ale taxei speciale de salubrizare și modalităţi de plată 

 

Art. 15. 

(1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar și se achită până la data de 25 a 

lunii următoare, inclusiv. 

(2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare se datorează 

majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale 

datorate la bugetul local. 

(3) Taxa specială de salubrizare se achită în contul nr. ......................., deschis în acest 

sens de Municipiul Ploiești la Trezoreria Ploiești. 

(4) Taxa specială de salubrizare se achită de către utilizatori la casieriile Municipiului 

Ploieşti – Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti. 

(5) Pentru recuperarea sumlor datorate cu titlu de taxa speciala de salubrizare se aplica 

masurile de executare silita prevazute Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala. 

 

V. Dispoziţii finale 

 

Art. 16. Sumele încasate de Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti din taxa specială 

de salubrizare se constituie venit la bugetul local al Municipiului Ploieşti. Doar aceste 

sume vor fi decontate lunar operatorului de salubritate și vor fi utilizate de acesta pentru 

acoperirea cheltuielilor de întreţinere și funcţionare a serviciului public de salubrizare. 

Art. 17. Prevederile prezentului Regulament nu sunt aplicabile în situaţia în care 

contractul de prestare a serviciului de salubrizare este denunţat unilateral sau reziliat de 

către părţi din diferite cauze, recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului 

efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul prezentului Regulament fiind și 

acela de a crește numărul utilizatorilor care au încheiat contract de salubrizare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 la Regulament 

 

 

 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) care nu au 

încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii 

 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare la persoanele fizice în municipiul Ploieşti este de 

5,24 lei/persoană/lună fără TVA, aplicabilă acelora care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii, in baza fisei de fundamentare existenta la contractul de delegare a 

gestiunii prin concesiune nr. 1792/13.09.2016, incheiat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele si pe 

seama Consiliului Local al municipiului Ploiesti. 

 

 

 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu 

au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii 

 

Cuantumul taxei speciale de salubrizare la persoanele juridice în municipiul Ploieşti este 

de 196,83 lei/tona fără TVA, aplicabilă acelora care nu au încheiat contract de salubrizare şi 

beneficiază de aceste servicii, in baza fisei de fundamentare existenta la contractul de delegare a 

gestiunii prin concesiune nr. 1792/13.09.2016, incheiat de Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele si pe 

seama Consiliului Local al municipiului Ploiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

      ANEXA NR. 2 la Regulament 

 

  

 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

B-dul Republicii nr. 2; 100066 – Ploiesti 

Tel.: 0244/516699; 0244/515982 

Fax: 0244/513829 

www.ploiesti.ro 
  

 

 

 

 

COMUNICARE 

privind obligativitatea depunerii Declaratiei privind taxa speciala de salubrizare 

 

Catre, 

persoana fizica/persoana juridica 

 

       Numele si prenumele/denumirea ...................................................................................................... 

       Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ..................................., judetul ................................, codul postal 

.............................., municipiul/orasul/comuna ........................................., satul/sectorul 

...................................... str. .......................................................... nr. ......... bl. ................ sc. ......... et. 

..... ap. ...................................... 

       Alte date de identificare: B.I./C.I./C.I.P./ Pasaport seria ...... nr. ............., 

        C.N.P./C.U.I./C.I.F. ................................ tel/fax ................................. e-mail ............................... 

        In conformitate cu prevederile H.C.L. nr. .........../............ privind instituirea taxei speciale de 

salubrizare datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara 

contract incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, precum si ale Notificarii transmise de 

operatorul serviciului de salubrizare, 

        Va aducem la cunostinta ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei, aveti obligatia sa depuneti 

la Serviciul Public Finante Locale Ploiesti Declaratia de stabilire a taxei speciale de salubrizare. 

        Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu. 

 

 

 

 

                           PRIMAR 

            (nume, prenume si semnatura) 

 

 

 

 

                                                                                           Regia Autonoma Servicii Publice Ploiesti 

                                                                                      Director, 

                                                                                             (nume, prenume si semnatura) 

 

 



 

 

ANEXA NR. 3 la Regulament 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI 

 

Nr…………/…………… 

Codul de identificare fiscal:….. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice 

 

 

 Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………….…… 

CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, domiciliat (a) in loc ……………………………………………….……. 

str. ……………………………..…….. nr. ...... bl. …….. sc. ………. ap. ……….. proprietar al 

imobilului situat in Ploiesti, str. …………………………………....... nr. ….. bl. ….. sc. …… ap. ….., 

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privitoare la declaratiile nesincere date in fata 

autoritatilor de stat si publice, declar pe proprie raspundere, ca in imobilul mai sus mentionat locuiesc 

______ 1 persoane si ca detin/nu detin alte proprietati2 in municipiul Ploiesti. 

Totalul de ____ persoane mentionate mai sus este compus din: 

Numar membri familie ____ 

Alte persoane _____ 

 . 

 

 

 

 

 

Ploiesti,          Semnatura, 

Data __/___/___        ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 se va mentiona numarul de persoane care locuiesc la adresa declarata 
2 pentru fiecare proprietate se va completa cate o declaratie 

 

In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratie, se va depune o declaratie 

rectificativa, in termen de 30 zile de la data aparitiei modificarilor respective 

 



 

 

ANEXA NR. 4 la Regulament 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI 

 

Nr…………/…………… 

Codul de identificare fiscal:…..... 

 

 

 

 

DECLARATIE  

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice 
 

 

 

Date de identificare ale societatii 

CUI…………………………………. 

Denumire………………………………… Sediu……………………………… Judet…………………… 

Localitate…………………………. str. ……………………….nr……………..bl……………..ap…….. 

Cod postal……………………. 

avand punct(e) de lucru in municipiul Ploiesti, judetul Prahova 

Cont bancar………………………………………………. 

Banca…………………………………………………….. 

 

Nr. 

crt. 

Adresa punctului de lucru sau locatiei in care se desfasoara 

activitati economice 

Cantitatea de deseuri 

produsa/luna (to) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

TOTAL  

 

 

 Director,        Contabil, 

……………………………….    ………………………………………… 

 

 

 

Data 

……………………………… 

 

In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratie, se va depune o declaratie 

rectificativa, in termen de 30 zile de la data aparitiei modificarilor respective. 



 

 

ANEXA NR. 5 la Regulament 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 

 

Nr……………../……….. 

Codul de identificare fiscala:….. 

 

 

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice  

ANUL……….. 
 

 

 

D-lui/D-nei ……………………………………, identificat (a) prin actul de identitate ……… seria……., nr………. 

CNP………………………, domiciliat (a) in ROMANIA /  ………………………, judetul ……………… cod 

postal……………… municipiul/orasul/comuna…………………….str………………………., nr………… , bl…………., 

sc…………., et………….., ap………….. . 
 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului 

Local nr…………./………se stabilesc urmatoarele obligatii de plata privind taxa de salubrizare: 

 

Numar persoane Taxa de salubrizare 

(lei/persoana) 

Suma de plata aferenta 

taxei de salubrizare 

Termene de plata 

    

    

    

    

Total taxa  

 

 Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorari de intarziere in cuantum de 

1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna. 

 Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii. 

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

Ploiesti. 

 
 

 

 

 

Serviciul Public Finante Locale 

………………………………………………… 
(prenume, nume si stampila) 

 

Intocmit azi data………………………. 

…………………………. 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

Prenume si nume…………………, CNP………………………BI/CIP/CI serie……nr…………….. 

Semnatura contribuabil_________________ 

Data____/_____/_____ sau 

Nr. si data confirmarii de primire: 
 

 



 

ANEXA NR. 6 la Regulament 

 

MUNICIPIUL PLOIESTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE 

 

Nr……………../……….. 

Codul de identificare fiscala:….. 

 

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice 

ANUL……….. 
 
 

 

D-lui/D-nei ……………………………………, identificat (a) prin actul de identitate ……… seria……., nr………. 

CNP………………………, domiciliat (a) in ROMANIA /  ………………………, judetul ……………… cod 

postal……………… municipiul/orasul/comuna…………………….str………………………., nr………… , bl…………., 

sc…………., et………….., ap………….. . avand punct de lucru in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, cont 

bancar................................................................................... banca........................................................................................... 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Consiliului 

Local nr…………./………se stabilesc urmatoarele obligatii de plata privind taxa de salubrizare: 

 

Adresa punctului de 
lucru sau locatiei in 

care se desfasoara 

activitati economice 

Cantitatea de 
deseuri/luna (to) 

Taxa de salubrizare 
(lei/to) 

Suma de plata 
aferenta taxei de 

salubrizare 

Termene de plata 

     

     

     

     

Total taxa  

 

 Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorari de intarziere in cuantum de 

1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna. 

 Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii. 

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

Ploiesti. 

 

 

 
 

 

Serviciul Public Finante Locale 

………………………………………………… 
(prenume, nume si stampila) 

 

Intocmit azi data………………………. 

…………………………. 

 

Am primit un exemplar al deciziei de impunere, 

Prenume si nume…………………, CNP………………………BI/CIP/CI serie……nr…………….. 

Semnatura contribuabil_________________ 

Data____/_____/_____ sau 

Nr. si data confirmarii de primire: 

____________________________ 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 

 

 

COMISIA PENTRU UTILITĂŢI PUBLICE, CALITATEA VIETII ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 

 

R A P O R T 

  

Comisia a luat ȋn discuții proiectul de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 

504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori 

casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au 

încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

 
și a emis: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

Data: _______________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

 

 

COMISIA DE BUGET FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII, PROGNOZE 

 

R A P O R T 

  

Comisia a luat ȋn discuții proiectul de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 

504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori 

casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au 

încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea 

Regulamentului de aplicare a acesteia 

 
și a emis: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

 

 

 

 

 

 

Data: _______________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 NOTA: 

Sugestii si propuneri 
 

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI 

Piata Victoriei nr. 17 

 

PERSOANE DE CONTACT 

 

Director 

Ing. Vasile Ionescu – telefon 0244.541.071 interior 103 

 

Sef Birou Salubritate 

Ilie Florentin – telefon 0244.541.071 interior 121 
 


