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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    nE-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr.  

 
Privitor la :  aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare la 

nivelul localității Roșiile, județul Vâlcea. 
 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  08.01.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Brabete Dănuț a  fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
25.11.2020; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile, raportul de 
specialitate înregistrat la nr. 15/04.01.2021 privind aprobarea instituirii taxei 
speciale de salubrizare la nivelul localității Roșiile, județul Vâlcea, ținând că prin HCL 
nr. 19/2020 s-a aprobat delegare de gestiune, prin atribuire directă a serviciului de 
salubrizare la nivelul localității Roșiile prin încheierea unui contract de servicii cu un 
operator regional, respectiv BRAI-CATA, ținând cont de faptul că există gospodării 
care sunt producătoare de deșeuri dar nu au încheiate contracte de salubrizare 
ceea ce impune instituirea taxei speciale pentru acoperirea costurilor serviciilor de 
colectare a deșeurilor menajere; 
 Având în vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (12), (13), art. 44 din L. nr. 
51/2006 r1, serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 
ulterioare,  art. 6 alin. 1 lit k), art.9 alin 2, art.20 alin.2 lit. a), art. 25 lit. a), art. 26 
din Legea nr. 101/2006, r1 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 30 din L. nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 454 lit. g), art. 484 din 
L. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare; cu 
respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația publică, văzând 
și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 199/1997 pentru 
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu 
prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), respectiv art. 139 alin. (3), lit. c), art. 
140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
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Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 

 
 

H O T Ă R Ă R E 
 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2021 se instituie taxa specială de 
salubrizare în cuantum de 5 lei/personă/lună, pentru utilizatorii casnici, persoane 
fizice, cu domiciliu sau reședința în comuna Roșiile, județul Vâlcea, aferentă 
serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității locale și individual.    

Art. 2. (1). În termen de 30 de zile de la data prezentei, toate persoanele 
titulare a locuințelor din registrul agricol au obligația depunerii declarației de 
impunere la compartimentul taxe și impozite locale în vederea stabilirii taxei 
speciale de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la aceea adresă, 
de-asemenea această obligație intervine și de la data în care survin modificări 
depunându-se declarația rectificativă de impunere, care cuprind nume și prenume, 
calitatea (fiu/fiică,soț/soție, chiriași, flotant etc), CNP cu indicarea persoanelor 
scutite de la taxă făcându-se dovada cu acte doveditoare, declarații puse la 
dispoziție prin intermediul compartimenului taxe și impozite locale. 

(2). În cazul în care nu se respectă obligația prevăzută la alin. (1) se iau în 
considerare datele deținute de la registrul agricol, obligația de plată stabilindu-se 
din oficiu pe baza oricăror date și informații deținute de organele de specialitate din 
cadrul primăriei, precum dosar fiscal al plătitorului, informații de le terți etc, iar 
sumele încaste nu se vor restitui. 

(3). În caz de deces, scăderea de la plata taxei specile de salubritate se va 
efectua cu luna următoare apariției situației și necesită depunerea în copie 
certificată cu originalul a certificatului de deces.    
 Art. 3. Stabilirea, impunerea, constatarea și încasarea taxei speciale de 
salubrizare se va realiza de compartimentul taxe și impozite locale. 
  Art. 4. (1).Taxa specială de salubrizare se plătește la casieria Primăriei 
Roșiile, județul Vâlcea. 
 (2). Plata taxei speciale de salubritate se va face până la data de 28 a lunii 
următoare inclusiv. Plata taxei speciale de salubrizare se poate face și anticipat. 
 (3). Veniturile obținute din taxa specială de salubrizare vor fi evidențiate 
distinct în contabilitate și se vor utiliza pentru decontarea serviciilor de colectare a 
deșeurilor menajere de către SC BRAI-CATA SRL. 
 (4). Pentru neplata taxei speciale de salubritate la termenele scadente, se 
datorează după aceste termene majorări de întârziere în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(5). Executarea silită a sumelor restante din taxa specială de salubrizare se 
va face de către compartimenul impozite și taxe locale conform procedurilor 
prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile pentru impozitele și taxele 
locale. 
  (6). (1). Pentru anil 2021, de la data instituirii taxei, se aprobă 
subvenționarea de la bugetul local a sume necesare pentru achiziția de saci plastic, 
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pubele pentru stimularea gestionării deșeurilor menajere reciclabile, conform art. 17 
slin. 1 lit. a din L. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv a deșeurilor de metal, plastic și sticlă din deșeurile 
municipale, inclusiv pentru gospodăriile cu contract individual.  

(2). În caz de necolectare a sumei totale pentru plata serviciilor, diferența se 
va suporta din bugetul local pentru recuperarea integrală a debitelor stabilite. 

Art. 5. Sunt exceptate de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele 
care au contract de salubrizare încheiat cu prestatorul de servicii nu plătesc taxă 
specială de salubrizare, persoanele  din zonele unde nu se asigură serviciile de 
colectare a deșeurilor, persoanele cu handicap grav care au ca singură sursă de 
venituri indemnizația de handicap, persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.  
 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire se împuternicește primarul comunei Roșiile, 
județul Vâlcea prin compartimentele de specialitate.  
 Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea,  
primarului comunei Roșiile în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei prin 
aparatul de specialitate,  S.C. Barai-Cata S.R.L. și va fi făcută publică prin grija 
secretarului general UAT Roșiile, județul Vâlcea. 
 

Roşiile, 04.01.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                       Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 

 


