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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare 

și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare 
 
 

 
 Subsemnatul COSTOIU CĂLIN, director A.P.L. în cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului Municipiului Orăștie, analizând proiectul de hotărâre sus 
menționat, am constatat următoarele: 
 Proiectul de hotărâre vizează aprobarea taxei speciale de salubrizare și a 
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, la 
nivelul municipiului Orăștie. 
 Potrivit prevederilor art. 26, alin.(3), din Legea Serviciului de salubrizare a 
localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
autoritățile administrației publice locale, au obligația să instituie taxe speciale 
conform prevederilor alin.(1), lit. c (taxe speciale, în cazul prestațiilor de care 
beneficiază, individual fără contract) și să deconteze lunar operatorilor, direct din 
bugetul local, contravaloarea prestației efectuate de către utilizatorii fără contract. 
 Astfel, toți utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului 
Orăștie, au obligația de a plăti serviciile de care beneficiază  iar în situația în care 
refuză să încheie contractul de prestări servicii cu operatorul, în baza hotărârii 
consiliului local, vor plăti o taxă specială la bugetul local din care se va achita factura 
emisă de operator. 
 De asemenea potrivit prevederilor art. 30, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
,,cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea 
se utilizează integral  pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfințarea  
serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente 
de întreținere și funcționare a acestor servicii”, alin.(6) stipulând că ,,taxele speciale 
se fac venit la bugetul  local și se încasează numai de la persoanele fizice și juridice 



care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
respective” 
 Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015), reglementează la art. 484, alin. 2 și 3 taxele 
speciale, astfel la alin.(2) se prevede că ,,domeniile în care  consiliile locale, 
județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe 
speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale” 
iar alin.(3) prevede că ,, taxele  speciale, se încasează numai  de la persoanele fizice 
și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de 
interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora sau 
de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații  ce intră în sfera de 
activitate a acestui tip de serviciu”. 
 Față de cele mai  sus menționate și ținând cont de faptul că potrivit 
prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b, alin.(4), lit. c, art. 139 alin.(3), lit. c și ale art. 
196, alin.(1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, competența de aprobare aparține 
Consiliului Local, considerăm că proiectul de hotărâre se încadrează în prevederile 
legale. 
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