ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 72/12.12.2012
privind aprobarea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pe
anul 2013

Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 12 decembrie 2012, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi
avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 282, alin 2 si 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările si cornpletarile ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fical, cu modificarile si completarile ulterioare, precurn si ale art. 30 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioarei,
În temeiul art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c şi art. 115, alin.
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se stabileşte taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pe anul 2013:
(1) Persoane fizice:
a) 40 lei/an/pers. cu locuinţă
b) 40 lei/an/locuinţă fără pers.
c) 10 lei/an/a doua pers. din locuinţă
d) 5 lei/an/a treia, a patra, a cincea, etc. pers. din locuinţă
(2) Persoane juridice:
a) 40 lei/lună

Art. 2 Taxa de habitat se instituie începând cu 01.01.2013 şi va fi stabilită în fiecare
an prin hotărârea consiliului local.
Art. 3 Se aproba Regulamentul privind stabilirea şi încasarea taxei de habitat cu
destinaţie specială de salubrizare conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Primarul comunei Frecăţei şi compartimentul financiar-contabil vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5 Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Tulcea, primarului comunei
Frecăţei, compartimentului financiar-contabil şi va fi adusă la cunostinţa cetăţenilor
prin afisare la sediul Primariei comunei Frecăţei si pe site-ul www.primariafrecatei.ro
de către secretarul comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 13 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier ,
Viorica DESPINA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

ANEXA NR.1
LA HCL NR. 72/12.12.2012

REGULAMENT PRIVIND
TAXA DE HABITAT CU DESTINAŢIA SALUBRIZARE
PE ANUL 2013
Art .1 Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile locale pot institui taxe pentru prestarea de servicii ce utilizeză domeniul public.
Conform art. 36, pct. 4, lit. c, din Legea 215/2001 privind administraţia publica
locala, republicată,prin care pot fi stabilite impozite şi taxe locale.
Art .2 Sumele încasate din taxa de habitat cu destinaţia salubrizare se fac venit la bugetul local
,urmând ca, Comuna Frecatei să achite operatorului contravaloarea servciilor prestate.
Art.3 Se instituie taxa de habitat cu destinaţia salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare
pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi nemenajere, de la toţi
utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza admninistrativ teritorială a Comunei Frecatei
(populaţie şi agenţi economici), inclusiv colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor stradale
(accidentale) din Comuna Frecatei.
Art.4 Taxa de habitat cu destinaţia salubrizare se plăteşte de către toţi cei care produc deşeuri
menajere şi nemenajere.
(1)Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei şi persoanele juridice care au sediul,
punct de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în comuna Frecatei sunt obligate la plata taxei
de habitat cu destinaţia salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.
Art.5 (1)Persoanele fizice vor achita taxa de habitat cu destinaţia salubrizare, astfel:

- 40 lei/an/pers. cu locuinţă
- 40 lei/an/locuinţă fără pers.
- 10 lei/an/a doua pers. din locuinţă
- 5 lei/an/a treia, a patra, a cincea, etc. pers. din locuinţă
(2)Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane
din fiecare familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.
Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei de habitat cu
destinaţia salubrizare, declaraţie ce va cuprinde numărul persoanelor care locuiesc la acea adresă
(membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).
Art.6-(1) Persoanele juridice au obligaţia la plata taxei de habitat cu destinaţia salubrizare,

astfel:
- 40 lei/lună
Art.7 - Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul: cabinetelor
(medicale), precum şi asociaţiile familiale, datorează taxă de habitat cu destinaţia salubrizare, în
funcţie de numărul de angajaţi, conform art. 6, alin.1.

Art.8 (1) Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaratiei în vederea stabilirii taxei de habitat
cu destinaţia salubrizare, cuprinzand toate proprietăţile deţinute. Declaraţia poate fi depusă şi de
alt membru major al familiei. În situatia în care contribuabilii-persoane fizice deţin mai multe imobile
în proprietate, vor depune o declaraţie pentru toate imobilele deţinute. Pentru imobilele
proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi
achita taxa revine utilizatorului locuinţei.
(2) Reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea
stabilirii taxei de habitat cu destinaţia salubrizare, cuprinzând toţi salariaţii de la sediul social,
inclusiv de la punctele de lucru sau sediile secundare (daca este cazul) de pe raza comunei.
Art.9 Calculul taxei de habitat cu destinaţia salubrizare pentru persoanele fizice cât şi pentru
persoanele juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de
depunere al declaraţiei privind taxa de habitat cu destinaţia salubrizare este 31 martie a anului.
Declaraţia de impunere va cuprinde datele de identificare ale proprietarului, precum şi ale
persoanelor care locuiesc la adresa acestuia, declararea necorespunzătoare a numărului de
persoane, se va sancţiona conform legii penale.
Art.10 Declaraţiile de impunere depuse iniţial vor putea fi modificate în timpul anului, prin declaraţii
rectificative, al căror termen de depunere este de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificari
în situaţia iniţială ( numărului de persoane, de salariaţi, încetarea sau suspendarea activităţiidovedită cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare).
Art.11 (1)În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către
organele de specialitate pe baza datelor şi informaţiilor deţinute de acestea din dosarul fiscal al
plătitorului, informaţii de la terţi.
Art.12 Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea, nedepunerea sau depunerea
acesteia, peste termen constituie contravenţie şi se sancţioneză conform Codului de procedură
fiscală.
Art.13 a) Modelul „Declaratiei privind taxa de habitat cu destinaţia salubrizare pentru persoane
fizice” este prevazut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
b) Modelul „Declaratiei privind taxa de habitat cu destinaţia salubrizare pentru persoane juridice”
este prevazut in anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
c) Modelul „Declaratiei privind taxa de habitat cu destinaţia
salubrizare pentru persoane ce
desfăşoară activitati pe baza liberei initiative” este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
Art. 14 (1)Sunt scutite de plata taxei de habitat cu destinaţia salubrizare:
• persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat;
• Primăria comunei Frecatei;
• instituţiile bugetare finanţate de la bugetul local al comunei Frecatei;
• asociaţiile şi fundaţiile nonprofit fără scop lucrative;
• cultele religioase recunoscute oficial în România;
• instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
(2) În cazul unei calamitaţi naturale, persoanele fizice din comuna Frecatei afectate de
aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferenta anului în curs, cu
începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a produs evenimentul, proporţional cu
perioada ramasa pâna la sfârşitul anului.
(3) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa
primarului comunei Frecatei cu o cerere la care vor anexa documente justificative.
Cererea împreună cu documentele anexate, vor fi analizate de Compartimentul Impozite
şi Taxe locale, care va propune Consiliului Local aprobarea sau respingerea cererii după caz.
(4) Cetăţenii care probează cu documente de tipul: viză flotant, acte de deplasare,

adeverinţă de internare în spital, ori alte documente justificative , din care să rezulte că au lipsit din
localitate consecutiv cel puţin 30 zile dintr-o lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată,
Pentru persoanele juridice se va proceda în acelaşi mod, în situaţiile în care vor proba cu
documente justificative că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe raza comunei Frecatei.
Art.15 (1)Taxa de habitat cu destinaţia salubrizare este anuală şi va fi achitată semestrial, după
cum urmează:
-până la 30 martie, inclusiv pentru primul semestru;
-până la 30 septembrie inclusiv, pentru al doilea semestru.
(2) Persoanele fizice şi juridice care plătesc taxa de habitat cu destinaţia salubrizare cu
anticipaţie până la 15 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificaţie de 10
%.
(3)Neplata taxei la termenele stabilite, atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de
întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevăzute de O.G.92/2003,
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.16 Prevederile prezentului regulament pot fi modificate sau completate cu aprobarea
Consiliului Local.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Viorica DESPINA

Secretar,
Chislitchi Catalin

