
                           ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

HOTĂRÂRE
 privind  aprobarea Contractului de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul 

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
 a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane fizice  

şi a  Contractului- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane juridice

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
− prevederile   Legii nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  Legii  nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

cu modificările şi completările ulterioare,
− O.U.G. nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modificările şi completările ulterioare,

− prevederile  H.G.  nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din  Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

− procesul-verbal nr. 1106 din 14.06.2009 încheiat în cadrul adunării publice,
Examinând: 
− expunerea  de  motive  nr.  986 din  05.05.2010  a  primarului  comunei  Gheorghe  Doja, 

judetul Ialomita,
− raportul nr. 985 din 05.05.2010 al compartimentului de specialitate,
− raportul nr. 987  din 05.05.2010  al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism,
− raportul nr. 988 din 05.05.2010  al comisiei juridice şi de disciplină,
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă Contractul de delegare  a gestiunii activităţilor de  salubrizare  la nivelul 

comunei  Gheorghe Doja,  judetul Ialomita,  conform anexei   nr.  1 care face parte  integrantă din 
prezenta.

Art. 2 – Se aprobă Contractul- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane 
fizice,   la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, conform anexei  nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta.

Art. 3 – Se aprobă Contractul- cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru persoane 
juridice,  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomita, conform anexei  nr. 3 care face parte 
integrantă din prezenta.

Art.4 – Primarul şi  compartimentul achiziţii publice  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei.

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
   Voinoiu Cătălin-Constantin                    Secretar,

              Praf Monica
Nr. 14
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  11.05.2010



ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 14  din 11.05.2010
CONTRACTUL NR. ___/__________

 de delegare  a gestiunii  activităţilor de  salubrizare  
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa 

CAPITOLUL I: Părţi contractante
Între CONSILIUL LOCAL  al  Comunei Gheorghe Doja, cu sediul în localitatea Gheorghe Doja, judeţul  Ialomita reprezentata prin 
Ion Mihai, având funcţia de Primar, în calitate de concedent, pe de o parte
şi
SC SALUBRITATE COMUNALA SRL,  avand cod unic de înregistrare 25778742,  cu sediul in Slobozia b-dul Chimiei,  nr.10, 
reprezentată prin Vasile Cornel, având funcţia de Administrator în calitate de concesionar,
la data de 29.04.2010, la sediul concedentului, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Gheorghe Doja de aprobare a delegarii gestiunii 
serviciului  public  de  salubrizare  nr  34  din   data  de  22.07.2009,  s-a  încheiat  prezentul  contract  de  concesiune,  cu  respectarea 
urmatoarelor clauze:

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de concesiune
Art. 1
Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului, 
astfel cum rezultă din caietul de sarcini şi sunt expuse în prezentul contract si oferta concesionarului.
Art. 2
Serviciul public de salubrizare supus delegarii cuprinde următoarea activitate:

Precolectarea, colectarea  transportul si depozitarea deseurilor menajere,de pe raza comunei GHEORGHE DOJA.
Art. 3
Obiectivele concedentului sunt:
a) protecţia sănătăţii populaţiei; 
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni; 
c) conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
d) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului; 
e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
f) securitatea serviciului; 
g) dezvoltarea durabilă. 
Art. 4
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:
a)bunuri proprii –autocompactor,autospeciale,pubele,containere.

CAPITOLUL III: Dispoziţii generale
Art. 5
Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii, care fac parte integranta din prezentul contract următoarele:
a) caietul de sarcini;
b) oferta concesionarului;
c) regulamentul serviciului.
Art. 6
(1)  Autorităţile administraţiei  publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a 
serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind 
realizarea serviciilor publice de salubrizare în limitele şi în condiţiile stabilite de lege :
a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;
b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;
c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-
urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredinţată prin contractul de concesiune;
e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.
Totodată, în interesul menţinerii şi promovării unui parteneriat durabil cu concesionarul si cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă 
a  serviciului,  autoritatea  publică  va  consulta  concesionarul  înainte  de  luarea  deciziilor  care  vizează  politicile  şi  strategiile  de 
dezvoltare a serviciilor publice de salubritate, chiar şi dacă asemenea decizii nu sunt în măsură să influenţeze în mod direct sau  
imediat drepturile şi obligaţiile concesionarului aşa cum sunt ele stabilite prin acest contract.
(2) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menţiona standardele, normativele, preţurile şi tarifele în vigoare la data 
încheierii contractelor.

CAPITOLUL IV: Termenul
Art. 7
Durata contractului de concesiune este de  10  ani,  începând din data de  __________.

CAPITOLUL V: Redevenţa
Art. 8
 Redeventa este de 400 lei/an, la care se va adauga TVA ( raportat la prevederile caietului de sarcini si a ofertei operatorului pentru  
fiecare tip de activitate supusa delegarii).

CAPITOLUL VI: Plata redevenţei
Art. 9
Plata redevenţei se face astfel:  în contul Comuna Gheorghe Doja– cont  RO89TREZ39121300205XXXXX deschis la Trezoreria 



Slobozia. Jud. Ialomita.
Art. 10
Plata redeventei se va face semestrial:
- rata a - I –a , pana la 15 iunie a anului in curs;
- rata a - II-a pana la 15 decembrie a anului in curs.

CAPITOLUL VII: Drepturile părţilor
SECŢIUNEA I: Drepturile concesionarului
Art. 11
Concesionarul are urmatoarele drepturi:
a)  să  încaseze  contravaloarea serviciului  de  salubrizare  prestat/contractat,  corespunzător  tarifului  aprobat  de  Consiliul  Local  al 
Comunei Gheorghe Doja, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C. de la beneficiari 
(persoane fizice, persoane juridice);
b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii; 
c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; 
d) să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual; 
e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care 
are contract de delegare a gestiunii; 
f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administraţiei publice locale; 
g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, cu plata de penalităţi în cuantum de 0,1% /zi de întârziere din suma datorată., cu 
un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; 
h) să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 
SECŢIUNEA II: Drepturile concedentului
Art. 12
Concedentul are următoarele drepturi:
1.  de a inspecta derularea serviciului concesionat, de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este 
satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligaţiilor asumate prin contractul 
de concesiune si partile integrante ale acestuia;
2.  de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local;
3.  de a stabili programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente.  În cazul în care aceste programe au efecte 
echivalente cu o modificare a condiţiilor în care s-a consimţit la acest contract, ele pot fi adoptate numai în cazul încheierii unui act 
adiţional la contract.
4.  de a coordona proiectarea şi  execuţia lucrărilor de investiţii  în scopul realizării  acestora într-o concepţie unitară,  corelată cu 
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului;
5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de 
salubrizare;
6. de a realiza investiţii de interes comun cu concesionarul în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de 
salubrizare şi/sau prin asociere intercomunală;
7. de a beneficia de facilitatile oferite de concesionar si cuprinse in propunerea tehnico-economica;
8. de a contracta şi a garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă 
serviciilor publice de salubrizare.

CAPITOLUL VIII: Obligaţiile părţilor
SECŢIUNEA I: Obligaţiile concesionarului
Art. 13
Concesionarul are următoarele obligaţii:
a) să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte,  pentru a se putea stabili  tarife juste în concordanţă cu cheltuielile 
efectuate; 
b)  să  asigure  prestarea  serviciului  de  salubrizare  conform  prevederilor  contractuale  şi  cu  respectarea  prezentului  regulament, 
prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse 
deţinătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale; 
d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului şi să acorde bonificaţii procentuale din valoarea 
facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de prestare; 
e) să furnizeze Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile solicitate şi să asigure accesul la  
documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii; 
f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfăşurarea activităţilor; 
g)  să  deţină toate avizele,  acordurile,  autorizaţiile  şi  licenţele  necesare  prestării  activităţilor  specifice serviciului  de salubrizare, 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare; 
i) să presteze serviciul de salubrizare la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale cu care are contract de colectare 
gunoi menajer, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării recipientelor de 
precolectare din domeniul public;
j)  sa  doteze  beneficiarii  serviciului  de  salubrizare  cu  saci  menajeri  sau  europubele  de  120l,240  l  pentru  persoanele  fizice, 
eurocontainere de 1,1 mc sau europubele de 120l sau 240l pentru agentii economici, in cantitati suficiente cu respectarea normelor in 
vigoare, contracost;  
k) să ţină la zi, împreună cu Consiliul Local al Comunei Gheorghe Doja, evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări 
servicii;
l) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi în regulamentul serviciului de 



salubrizare, să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; 
m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare; 
n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condiţiile stabilite de regulament contracost; 
o) să organizeze periodic contra cost, acţiuni de colectare deseuri “speciale voluminoase şi  acţiuni de curăţenie,primăvară-toamnă.
p)  să  factureze  şi  să  încaseze  serviciile  prestate  în  conformitate  cu  procedurile  proprii  de  facturare  aprobate  de  autoritatea 
competentă, la tarife legal aprobate; 
q) să înfiinţeze activitatea de dispecerat şi de înregistrare a reclamaţiilor, având un program de funcţionare permanent; 
r) să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se 
vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data  
şi ora rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligaţia să 
răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora; 
s) să ţină evidenţa gestiunii deşeurilor şi să raporteze periodic autorităţilor competente situaţia, conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA II: Obligaţiile concedentului
Art. 14
1. sa elaboreze şi sa aprobe normele locale şi regulamentele de funcţionare a prestatorilor de servicii care desfăşoară activităţi de 
salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;
2. sa aprobe  tarifele pentru servicul public de salubrizare, să aprobe subvenţia care se plăteste de la bugetul local pentru cazuri 
excepţionale ;
3. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale 
în vigoare;
4. sa-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de 
proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractul de concesiune;
5. sa ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în asa fel încât sa se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public 
de salubrizare;
6. sa nu-l tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
7. sa nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
8. sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor concesionarului;
9.  sa  sprijine  concesionarul  in  incasarea  contravalorii  serviciului  prestat,  in  temeiul  prerogativelor  conferite  concedentului  de 
legislatia in materie;
10. sa aprobe prin hotarare de Consiliu Local continutul contractului dintre concesionar si beneficiarii serviciului de salubrizare 
(populatie si agenti economici) din Comuna Gheorghe Doja, prin care va impune si obligativitatea achitarii in termen de 30 de zile a 
contravalorii facturilor ce reprezinta serviciile prestate de concesionar iar  intarzierea in achitarea sumelor datorate dupa expirarea 
termenului de 30 de zile calendaristice atrage majorari de intarziere de 0,1% zi de intarziere din suma datorata. Valoarea majorarilor 
nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie ca venit al prestatorului. Daca sumele datorate, inclusiv majorarile, nu au fost  
achitate in termen de 15 zile calendaristice de la data de la care se pot percepe majorari,  prestatorul poate suspenda executarea 
contractului pentru beneficiarul persoana fizica sau juridica cu un preaviz de 5 zile lucratoare. Reluarea prestarii serviciului se face in 
termen de maxim 3 zile de la efectuarea platii, cheltuielile aferente suspendarii, respectiv reluarii prestarii serviciilor vor fi suportate 
de abonat. Costurile reluarii prestarii serviciului si cheltuielile aferente suspendarii stabilite de concesionar vor fi supuse aprobarii 
Consiliului Local care va verifica justetea sumelor propuse. Acest contract  va constitui cadrul juridic pentru exercitarea gestiunii 
delegate acordate de catre concedent.
11. sa puna la dispozitia concesionarului in termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului, baza de date detinuta, cuprinzand 
datele de identificare ale beneficiarilor serviciului, atat persoane fizice cat si persoane juridice. De asemenea, se obliga ca in cazul in 
care ia la cunostinta modificari ale datelor comunicate initial sau aparitia unor noi beneficiari, sa-l instiinteze pe concesionar despre 
modificarile survenite, in termen de cel mult 10 zile de la data la care a luat cunostinta de acestea;
12. sa uzeze de toate mijloacele legale care ii stau la dispozitie, inclusiv posibilitatea de a stabili contraventii, sa nu permita unor terti 
la acest contract sa desfasoare pe raza sau de competenta teritoriala, activitati care sunt direct sau indirect in concurenta cu cele 
prestate in baza contractelor de concesiune de catre concesionari.

CAPITOLUL IX: Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanţă
Art. 15
(1)  Indicatorii  de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini cuprins în anexa si in  oferta 
concesionarului, care fac parte integrantă din prezentul contract de concesiune.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere: 
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
b) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate; 
c) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; 
d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare; 
e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei; 
f) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii. 
Art. 16
Indicatorii de performanta minimali sunt cei anexati Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de 
salubrizare  al  Comunei  Gheorghe  Doja,  iar  programul  evolutiei  acestora  este  cel  determinat  prin  oferta  concesionarului,  parte 
integranta din prezentul contract.

CAPITOLUL X: Tarife practicate şi formulele de actualizare a acestora. Modul de încasare a facturilor
Art. 17

Tarifele practicate pentru prestarea activitatii de precolectarea, colectarea si transportul deseurilor menajere, inclusiv ale 
deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, sortarea deseurilor menajere si 
depozitarea controlata a deseurilor menajere



     sunt urmatoarele:
       Pentru persoane fizice:

- 4,76 lei/persoana fizica/luna  inclusiv TVA;
- 50  lei/mc/pentru agenti economici/institutii publice  inclusiv TVA.

CAPITOLUL XI: Caracterul confidential al contractului
Art. 18
O parte contractanta nu are dreptul fara acordul scris al celeilalte parti:

- de  a  face  cunoscut  contractul  sau  orice  prevedere  a  acestuia  unei  terte  parti,  in  afara  acelor  persoane  implicate  in 
indeplinirea contractului;

- de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de valabilitate a contractului, in alt scop 
decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai 
asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

CAPITOLUL XII: Încetarea contractului
Art. 19
(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii;
b)  în cazul în care interesul naţional  o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi 
prealabile în sarcina concedentului;
c)  în  cazul  nerespectării  obligaţiilor  contractuale  de  către  concesionar,  prin  reziliere,  cu  plata  unei  despăgubiri  în  sarcina 
concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la 
propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În 
această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;
f) in cazul in care concesionarul nu detine / nu reinnoieste autorizatiile legale de functionare si licenta sau autorizatiile de functionare 
ori licenta ii sunt retrase;
g) prin acordul scris al partilor.

CAPITOLUL XIII:  Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi 
concesionar
Art. 20
Responsabilitatile  pentru  desfasurarea  activitatilor  ce  fac  obiectul  prezentului  contract  conform legislatiei  Uniunii  Europene  si 
romanesti in materie – OUG nr. 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 – revin concesionarului, pentru activitatile concesionate, 
urmarind obiectivele stabilite in caietul de sarcini si in oferta, ce face parte integranta din prezentul contract.
Art. 21
Pe toata perioada derularii contractului de concesiune, concesionarul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative 
emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

CAPITOLUL  XIV: Forţa majoră
Art. 22
Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau 
parţial,  a  oricărei  obligaţii  care  îi  revine  în  baza  prezentului  contract  de  concesiune,  dacă  neexecutarea  sau  executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 30 de zile producerea evenimentului şi să ia toate 
măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin 
drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XV: Rezilierea contractului de concesiune
Art. 23
Prezentul  contract  se  reziliaza  de  plin  drept,  fara  concursul  instantei  de  judecata  si  fara  nicio  alta  formalitate  prealabila,  in 
urmatoarele situatii:
a) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;
b) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condiţiile legii. Retragerea sau 
incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii;
c) in cazul in care interesul national sau local o impun, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu un preaviz prealabil de 2 
luni si fara plata unei despagubiri;
d)  in  cazul  nerespectarii  obligatiilor  contractuale  de  catre  concesionar,  prin  reziliere,  cu  plata  unei  despagubiri  in  sarcina  
concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;
f) in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a exploata serviciul, datorita unei cauze de forta majora, prin renuntare, fara 
plata unei despagubiri;
g) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea concesiunii, care se poate face prin act administrativ al organului 



care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va 
stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;
h) in cazul in care concesionarului ii sunt retrase autorizatiile legale sau licenta. Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage 
revocarea hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii.   
   

CAPITOLUL XVI: Răspunderea contractuală
Art. 24
Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea 
neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese, raportat la cuantumul prejudiciului creat.
Intarzierea in achitarea sumelor datorate, respectiv redeventa datorata concedentului, dupa retinerea garantiei instituita la dispozitia 
concedentului atrage majorari de intarziere de 0,1 %/zi de intarziere din suma datorata. Majorarile curg pentru diferenta dintre nivelul  
garantiei instituite si suma datorata. 

CAPITOLUL XVII: Litigii
Art. 25
Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun 
de la sediul concedentului.

CAPITOLUL XVIII: Alte clauze 
Art. 26
Orice clauza din prezentul contract  se poate modifica cu acordul partilor prin act  aditional insa numai  cu repectarea cerintelor 
imperative incluse prin documentatia de atribuire si/sau prevazute de actele normative incidente.
Art. 27
In cazul in care modificarea legislatiei in perioada valabilitatii contractului va presupune modificarea clauzelor, partile contractante 
vor stabili de comun acord clauzele contractului prin act aditional conform legislatiei in vigoare.
Art. 28
Partile contractante convin ca tarifele pot fi modificate de concesionar, ca o consecinta a unor modificari ale legislatiei in perioada de 
valabilitate a prezentului contract,  sau in cazul in care costurile concesionarului pentru realizarea serviciului  cresc ca urmare a 
actiunii unor factori independenti de vointa acestuia (de exemplu: motorina, benzina, ulei de motor, utilitati – gaz, curent). 

CAPITOLUL XIX: Acte normative de referinţă
Art. 29
Prezentul contract-cadru de concesiune are la bază următoarele documente de referinţă:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ANRSC nr. 110/2007 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare;
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor,  cu modificările şi completările ulterioare,
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, 

cu modificările şi completările ulterioare,
OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista 

nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG nr. 34/2006, modificata si completata, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 

lucrari publice si a lucrarilor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica 

din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G.  71/2007  -  Norme  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  a  contractelor  de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

H.G.  448/2005 – Privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 30
Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Concedentul  poate  modifica  unilateral  partea  reglementară  a  prezentului  contract  de  concesiune,  cu  notificarea  prealabilă  a 
concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional , după caz.
Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor.
Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data de __________ şi a fost încheiat azi, ___________ în _____  exemplare  
originale.
                       Concedent,                                             Concesionar,
Consiliul LocalalComunei Gheorghe Doja                                                ___________________
                   prin Primar,      prin reprezentant legal, 
                    Ion Mihai                                                                          __________________ 



ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr. 14 din 11.05.2010
CONTRACT-CADRU

de prestări servicii publice de salubrizare
 Nr. _______din data  __________ 

CAPITOLUL I - Părţile contractante
ART. 1
S.C Salubritate Comunala SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 10, judeţul Ialomita, înmatriculata la registrul comerţului cu nr 
J21/260/2009,  cod fiscal  RO25778742,  cont  nr.  RO56RZBR0000060011816992 deschis  la  Raiffeisen Bank Slobozia,  avand obiect  principal de 
activitate colectarea deseurilor nepericuloase, reprezentată de Vasile Cornel, administrator, denumită în continuare operator
şi
……………………………………………, cu domiciliul în ..............................., str. ....................... nr. ………...., judeţul Ialomita, CI seria …………
numar ..……...., CNP .............................................., denumit în continuare utilizator

CAPITOLUL II - Domeniul de aplicare
ART. 2
Contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia 
deşeurilor  toxice,  periculoase  şi  a  celor  cu  regim special,  se  încheie  între  operatori  şi  utilizatori,  indiferent  de  forma  de  proprietate,  în  baza 
prevederilor prezentului contract.

CAPITOLUL III - Dispoziţii generale
ART. 3
(1) Contractul individual dintre operator şi utilizator va funcţiona conform standardelor, normativelor, S.T.A.S.-urilor mai jos menţionate; 
(2) Tarifele în vigoare la data încheierii acestui contract sunt cele mentionate in anexa 1 a).

CAPITOLUL IV - Obiectul contractului
ART. 4
Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  asigurarea  prestării  serviciilor  publice  de  salubrizare  privind  precolectarea,  colectarea,  transportul  şi 
depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V - Drepturile şi obligaţiile operatorului
ART. 5
Operatorul are următoarele drepturi:
1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
2. să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale;
3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;
4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen.
ART. 6
Operatorul are următoarele obligaţii:
1. să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare;
2. să presteze serviciul public de salubrizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contract;
3. să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare;
4. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul specific tipului de serviciu prestat;
5. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
6. să doteze utilizatorii prin vânzare cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are în 
dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesara pentru intervalul dintre doua ridicări consecutive;
7. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora;
8. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
9. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia masurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de 
lege;
10. să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stipulate în contract;
11. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitarii. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu 
fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii pe calea publica. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor 
specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficientă;
12. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe strada sau pe trotuare, 
în vederea reîncărcării deşeurilor în vehicule;
13.  personalul  care efectuează  colectarea  să  manevreze  recipientele  cu grijă  pentru a evita  deteriorarea  lor,  precum şi  producerea  prafului  sau 
răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
14. să aşeze după golire recipientele în poziţie normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite 
producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;
15. să execute colectarea astfel încât în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 
operaţiunii de golire personalul care executa colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
16. să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif cu minimum 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare, precum şi alte informaţii 
necesare prin adresa ataşată facturii sau prin afişare la utilizator;
17. să gestioneze eficient deşeurile  industriale reciclabile,  pe baza principiilor  generale,  a grupelor de deşeuri prevăzute de lege, în condiţii  de 
protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
18. să desfăşoare activităţi de salubrizare în unitatea teritoriala în care se află numai daca sunt autorizaţi şi atestaţi.
19. să menţină în stare de curăţenie spatiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea  
colectării

CAPITOLUL VI - Drepturile şi obligaţiile utilizatorului
ART. 7
Utilizatorul are următoarele drepturi:
1. să i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite în contract;
2. să conteste facturile când constata încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea acestora;
3.  să fie  informat  în  timp util  despre modul  de funcţionare  a serviciilor  de  salubrizare,  despre  deciziile  luate în  legătura cu aceste servicii  de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de operator, după caz;
4. să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;



5. să fie dotat de operator prin vânzare cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare şi transport ale acestuia;
6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectarii de către operator a datei şi intervalului orar de colectare.
ART. 8
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) să încheie contract pentru prestarea serviciului public de salubrizare cu operatorul autorizat să presteze acest serviciu.
b) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care au fost dotaţi de operatorul serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de  
colectare convenit de operator cu autoritatea administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umeda a deşeurilor va fi depusa în saci 
de plastic şi apoi în recipientul de colectare
c) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maxima siguranţa din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel 
încât să nu producă poluare fonica, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri
d) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcţii, din 
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile 
sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu
e) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse intre imobil, respectiv limita proprietăţii, şi calea publica; daca acestea sunt în 
proprietate şi în administrare publica vor fi salubrizate şi întreţinute prin grija autorităţilor administraţiei publice locale
f) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţa din domeniul public, daca este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce  
scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate cu apa curenta sau detergenţi
g) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în 
locuri publice
h) să asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul
i) pentru păstrarea curăţeniei domeniului public este obligatorie depozitarea hârtiei şi a resturilor mărunte de ambalaje în coşurile de hârtii amplasate 
de operator de-a lungul cailor de acces
j) să achite în termen contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator
k) să nu depoziteze deşeuri din construcţii în eurocontainerele destinate maturatului stradal
l) să nu depoziteze deşeuri în camere, platforme gospodăreşti sau eurocontainere de precolectare la care nu sunt arondaţi, conform
contractului
m) să depună selectiv deşeurile reciclabile, reutilizabile sau valorificabile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate 
special de către operatorul serviciului public de salubrizare
n) să predea deşeurile de ambalaje reutilizabile la agenţii economici specializaţi
o) să încheie contract de ridicare a deşeurilor din construcţii şi demolări, cu operatorul autorizat
p) să împrejmuiască terenurile proprietate cu garduri corespunzătoare pentru a preveni depozitarea necontrolata a deşeurilor
q) este interzisa schimbarea destinaţiei de folosinţa a camerelor de colectat deşeuri
r) agenţii  economici care desfasoara activităţi  comerciale sunt obligaţi  să amplaseze la fiecare intrare sau în incintă, coşuri pentru ambalaje sau 
recipienţi folosiţi.

CAPITOLUL VII- Colectarea deşeurilor, măsurarea prestaţiei serviciului de salubrizare
ART. 9
(1) Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentele de organizare şi 
funcţionare a serviciului sau prin contractele de delegare a gestiunii, conform unei anexe la contract. Graficele de colectare se aprobă de direcţia de  
sănătate publică, pentru fiecare tip de deşeu.
(2) Ritmicitatea colectării se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din 
localitate.
(1) Pentru toate tipurile  de deşeuri provenite de la agenţi economici,  operatorii  vor stabili  cu aceştia, la încheierea contractului,  modalitatea de 
determinare a cantităţilor de deşeuri, inclusiv modul de transport al acestora la locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile 
refolosibile. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face, de regula, prin  cântărire.
(2) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a 
cantităţii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regulă determinarea 
acestor cantităţi se face prin cântărire la depozit, iar transportul de la producător la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale 
operatorului.

CAPITOLUL VIII - Tarife, facturare şi modalităţi de plată
ART. 10
(1)Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare şi consemnate în anexa nr. 1a).
Anexa 1a)

Nr.
 crt.

Denumirea  serviciului UM
luna/persoana

Numar 
membri 
familie

Tariful /
UM
(lei)

Valoare
(lei)

1 Colectare si transport in vederea 
neutralizarii  de  deseuri 
menajere

4,76  lei/pers/luna 
inclusiv TVA

(2) Aprobarea şi ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale.
(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.
ART. 11
Facturarea se face lunar, în baza tarifelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate. Valoarea facturii va fi determinata de numarul de persoane din 
gospodarie inmultit cu valoarea tarifului pe persoana.
ART. 12
(1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
a) în numerar la casieria operatorului, lunar sau anticipat pentru un numar mai mare de luni aplicandu-se in acest caz urmatoarele reduceri :

1. pentru plata anticipata pentru 6 luni reducerea va fi de 10% ;
2. pentru plata anticipata pentru 12 luni reducerea va fi de 20%

 (2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:
- data înscrisa pe chitanţa (bonul fiscal) emisă de casieria operatorului.

(3) În cazul în care pe documentul de plata nu se menţionează obiectul plăţii, se considera achitate facturile în ordine cronologica.

CAPITOLUL IX - Răspunderea contractuala
ART. 13
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale.



 (2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului.
(3) Utilizatorii sunt obligaţi să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
(4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la emiterea ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de 
bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor.
(5) Daca sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), 
operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile.
(6) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea plăţii.
(7) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data 
primirii facturii.
(8) Dacă din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea serviciului, acesta este obligat să anunţe 
utilizatorul şi să stabilească de comun acord o altă oră de ridicare. În cazul neanunţării se penalizează operatorul cu 5% din valoarea facturii emise pe 
luna în curs.
(9) Neridicarea reziduurilor la data stabilită prin contract se penalizează cu 10% din valoarea facturii emise pentru luna în curs pentru fiecare zi de 
întârziere.

CAPITOLUL X - Forţa majoră
ART. 14
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei 
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate masurile în 
vederea limitării consecinţelor lui.

CAPITOLUL XI - Durata contractului
ART. 15
Contractul se încheie pe durata _____________ 

CAPITOLUL XII - Încetarea contractului
ART. 16
Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al ambelor părţi;
b) prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, numai după achitarea integrală a debitelor către operator;
c) prin reziliere după 30 de zile de la data suspendării, în cazul în care utilizatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor prestate şi penalităţile 
aferente;
d) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi faliment al operatorului.

CAPITOLUL XIII - Litigii
ART. 17
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentanţii lor.
ART. 18
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL XIV - Acte normative de referinţă
ART. 19
Prezentul contract are la baza următoarele acte normative de referinţă:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ANRSC nr. 110/2007 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare;
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor,  cu modificările şi completările ulterioare,
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările 

şi completările ulterioare,
OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de 

deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG nr. 34/2006, modificata si completata, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si 

a lucrarilor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. 71/2007 - Norme de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii

H.G.  448/2005 – Privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL XV- Dispoziţii finale
ART. 20
(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor.
(2) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi 
ale Codului comercial.
Prezentul contract a fost încheiat în 2(doua) exemplare şi intra în vigoare la data de ________________

OPERATOR, UTILIZATOR,



ANEXA nr. 3 la H.C.L. nr.. 14 din 11.05.2010
CONTRACT-CADRU

de prestări servicii publice de salubrizare Nr. _________ din data________________
CAPITOLUL I - Părţile contractante
ART. 1
S.C Salubritate Comunala SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 10, judeţul Ialomita, înmatriculata la registrul comerţului cu nr 
J21/260/2009,  cod fiscal  RO25778742,  cont  nr.  RO56RZBR0000060011816992 deschis  la  Raiffeisen Bank Slobozia,  avand obiect  principal de 
activitate colectarea deseurilor nepericuloase, reprezentată de Vasile Cornel, administrator, denumită în continuare operator
şi
……………………………………………, cu sediul în .........................., str.  .......................  nr. ………...., judeţul Ialomita,  cod fiscal …………..
……...., cont nr. …………………………………...., deschis la .............................................., reprezentata de dl………………………………..…..., 
având funcţia de ……………………….., denumită în continuare utilizator

CAPITOLUL II - Domeniul de aplicare
ART. 2
Contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia 
deşeurilor  toxice,  periculoase  şi  a  celor  cu regim special,  se  încheie  între  operatori  şi  utilizatori,  indifferent  de  forma de  proprietate,  în  baza 
prevederilor prezentului contract.

CAPITOLUL III - Dispoziţii generale
ART. 3
(1) Contractul individual dintre operator şi utilizator va funcţiona conform standardelor, normativelor, S.T.A.S.-urilor mai jos menţionate; 
(2) Tarifele în vigoare la data încheierii acestui contract sunt cele mentionate in anexa 1 a).

CAPITOLUL IV - Obiectul contractului
ART. 4
Obiectul  prezentului  contract  îl  constituie  asigurarea  prestării  serviciilor  publice  de  salubrizare  privind  precolectarea,  colectarea,  transportul  şi 
depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL V - Drepturile şi obligaţiile operatorului
ART. 5
Operatorul are următoarele drepturi:
1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate;
2. să aplice la facturare tarifele în vigoare la cantităţile contractate, care sunt determinate potrivit prevederilor legale;
3. să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului valoric al contractului;
4. să aplice majorări de întârziere în cazul neachitării facturilor la termen.
ART. 6
Operatorul are următoarele obligaţii:
1. să respecte angajamentele asumate prin contractele de prestare a serviciilor publice de salubrizare;
2. să presteze serviciul public de salubrizare la toţi utilizatorii (personae juridice) cu care a încheiat contract;
3. să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare;
4. să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul specific tipului de serviciu prestat;
5. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
6. să doteze utilizatorii prin vânzare, închiriere sau comodat cu mijloace de realizare a precolectării selective, etanşe şi  adecvate mijloacelor de 
transport pe care le are în dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesara pentru intervalul dintre doua ridicări consecutive;
7. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora;
8. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;
9. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia masurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de 
lege;
10. să ridice deşeurile în zilele şi în intervalul orar stipulate în contract;
11. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitarii. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu 
fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii pe calea publica. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor 
specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficientă;
12. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente. Este interzis să se răstoarne recipientele în curţi, pe strada sau pe trotuare, 
în vederea reîncărcării deşeurilor în vehicule;
13.  personalul  care efectuează  colectarea  să  manevreze  recipientele  cu grijă  pentru a evita  deteriorarea  lor,  precum şi  producerea  prafului  sau 
răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de transport;
14. să aşeze după golire recipientele în poziţie normala, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite  
producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;
15. să execute colectarea astfel încât în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul 
operaţiunii de golire personalul care executa colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
16. să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif cu minimum 15 zile înainte de începerea perioadei de facturare, precum şi alte informaţii 
necesare prin adresa ataşată facturii sau prin afişare la utilizator;
17. să gestioneze eficient deşeurile  industriale reciclabile,  pe baza principiilor  generale,  a grupelor de deşeuri prevăzute de lege, în condiţii  de 
protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei;
18. să desfăşoare activităţi de salubrizare în unitatea teritoriala în care se află numai daca sunt autorizaţi şi atestaţi.
19. să menţină în stare de curăţenie spatiile în care se face precolectarea, precum şi recipientele în care se depozitează gunoiul menajer în vederea  
colectării

CAPITOLUL VI - Drepturile şi obligaţiile utilizatorului
ART. 7
Utilizatorul are următoarele drepturi:
1. să i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite în contract;
2. să conteste facturile când constata încălcarea prevederilor contractuale, în termen de 5 zile de la primirea acestora;
3.  să fie  informat  în  timp util  despre modul  de funcţionare  a serviciilor  de  salubrizare,  despre  deciziile  luate în  legătura cu aceste servicii  de 
autorităţile administraţiei publice locale sau de operator, după caz;
4. să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
5.  să fie  dotat de operator prin vânzare,  închiriere sau comodat cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor  de încărcare şi  transport ale 
acestuia;



6. să i se reducă valoarea facturii în cazul nerespectarii de către operator a datei şi intervalului orar de colectare.
ART. 8
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) să încheie contract pentru prestarea serviciului public de salubrizare cu operatorul autorizat să presteze acest serviciu.
b) să execute operaţiunea de precolectare în recipientele cu care au fost dotaţi de operatorul serviciilor de salubrizare, în conformitate cu sistemul de  
colectare convenit de operator cu autoritatea administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umeda a deşeurilor va fi depusa în saci 
de plastic şi apoi în recipientul de colectare
c) să execute operaţiunea de precolectare în condiţii de maxima siguranţa din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel 
încât să nu producă poluare fonica, miros neplăcut şi răspândirea de deşeuri
d) să nu introducă în recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor periculoase, toxice, explozive, animaliere, provenite din construcţii, din 
curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile 
sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu
e) să asigure curăţenia incintelor proprii, precum şi a zonelor cuprinse intre imobil, respectiv limita proprietăţii, şi calea publica; daca acestea sunt în 
proprietate şi în administrare publica vor fi salubrizate şi întreţinute prin grija autorităţilor administraţiei publice locale
f) să asigure curăţenia locurilor de parcare pe care le au în folosinţa din domeniul public, daca este cazul, şi să nu efectueze reparaţii care pot produce  
scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor sau spălarea autovehiculelor parcate cu apa curenta sau detergenţi
g) să nu arunce deşeuri şi obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în coşurile de hârtii amplasate pe domeniul public ori în 
locuri publice
h) să asigure accesul, de la caile publice pana la punctul de colectare, al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheaţa, zăpada şi poleiul
i) pentru păstrarea curăţeniei domeniului public este obligatorie depozitarea hârtiei şi a resturilor mărunte de ambalaje în coşurile de hârtii amplasate 
de operator de-a lungul cailor de acces
j) să achite în termen contravaloarea facturii pentru serviciile de salubrizare prestate de operator
k) să nu depoziteze deşeuri din construcţii în eurocontainerele destinate maturatului stradal
l) să nu depoziteze deşeuri în camere, platforme gospodăreşti sau eurocontainere de precolectare la care nu sunt arondaţi, conform contractului
m) să depună selectiv deşeurile reciclabile, reutilizabile sau valorificabile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate corespunzător, amplasate 
special de către operatorul serviciului public de salubrizare
n) să predea deşeurile de ambalaje reutilizabile la agenţii economici specializaţi
o) să încheie contract de ridicare a deşeurilor din construcţii şi demolări, cu operatorul autorizat
p) să împrejmuiască terenurile proprietate cu garduri corespunzătoare pentru a preveni depozitarea necontrolata a deşeurilor
q) este interzisa schimbarea destinaţiei de folosinţa a camerelor de colectat deşeuri
r) agenţii  economici care desfasoara activităţi  comerciale sunt obligaţi  să amplaseze la fiecare intrare sau în incintă, coşuri pentru ambalaje sau 
recipienţi folosiţi.

CAPITOLUL VII- Colectarea deşeurilor, măsurarea prestaţiei serviciului de salubrizare
ART. 9
(1) Colectarea deşeurilor se face în conformitate cu cerinţele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale prin regulamentele de organizare şi 
funcţionare a serviciului sau prin contractele de delegare a gestiunii, conform unei anexe la contract. Graficele de colectare se aprobă de direcţia de  
sănătate publică, pentru fiecare tip de deşeu.
(2) Ritmicitatea colectării se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din 
localitate.
RT. 10
(1) Pentru toate tipurile  de deşeuri provenite de la agenţi economici,  operatorii  vor stabili  cu aceştia, la încheierea contractului,  modalitatea de 
determinare a cantităţilor de deşeuri, inclusiv modul de transport al acestora la locurile de depozitare sau la locurile de valorificare pentru deşeurile 
refolosibile. Determinarea cantităţilor de deşeuri primite la depozite se face, de regula, prin  cântărire.
(2) Pentru deşeurile provenite de la lucrări de construcţii, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deşeuri modalitatea de determinare a 
cantităţii acestor deşeuri, precum şi modul de transport la depozite, inclusiv locul rezervat în depozite pentru aceste deşeuri. De regulă determinarea 
acestor cantităţi se face prin cântărire la depozit, iar transportul de la producător la depozit se face cu mijloacele utilizatorului sau, contra cost, ale 
operatorului.

CAPITOLUL VIII - Tarife, facturare şi modalităţi de plată
ART. 11
(1)Operatorii vor practica tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare şi consemnate în anexa nr. 1a).
Anexa 1a)  Taxa pe valoarea adaugata este inclusa in tarif.
Nr. 
Crt.

Categorie Denumirea  serviciului U.M. Tariful /UM
-lei-

1 Agenti economici Colectare + transport mc 50 
2 Institutii publice Colectare + transport mc 50 

(2) Aprobarea şi ajustarea tarifelor se vor face potrivit prevederilor legale.
(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.
(4) La incheierea contractului se aplica o taxa de 50 lei. (TVA nu este inclus in taxa)
ART. 12
Facturarea se face lunar, în baza tarifelor aprobate şi a cantităţilor efectiv determinate. Valoarea facturii va fi determinate de de numarul de locuitori ai 
localitatii inmultit cu valoarea tarifului pe persoana.
Facturarea catre agentii  economici si  institutiile  publice se face de asemenea lunar,  in baza contractelor  individuale si  a tarifelor aprobate si  a 
cantitatilor efectiv determinate.
ART. 13
(1) Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
a) în numerar la casieria operatorului;
b) cu fila CEC;
c) cu ordin de plata sau prin alte instrumente de plata convenite de părţi.
(2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:
a) data înscrisa în ordinul de plata vizat de banca;
b) data preluării cecului de către operator;
c) data înscrisa pe chitanţa emisă de casieria operatorului.
(3) În cazul în care pe documentul de plata nu se menţionează obiectul plăţii, se considera achitate facturile în ordine cronologica.



CAPITOLUL IX - Răspunderea contractuala
ART. 14
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale.
(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului.
(3) Utilizatorii sunt obligaţi să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii.
(4) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la emiterea ei atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligaţiilor faţă de 
bugetul de stat, fără ca acestea să depăşească cuantumul debitelor.
(5) Daca sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), 
operatorul poate suspenda executarea contractului cu un preaviz de 5 zile.
(6) Reluarea prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucratoare de la efectuarea plăţii.
(7) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 5 zile de la data 
primirii facturii.
(8) Dacă din motive obiective operatorul nu poate ajunge la timp la adresa utilizatorului pentru prestarea serviciului, acesta este obligat să anunţe 
utilizatorul şi să stabilească de comun acord o altă oră de ridicare. În cazul neanunţării se penalizează operatorul cu 5% din valoarea facturii emise pe 
luna în curs.
(9) Neridicarea rezidurilor la data stabilită prin contract se penalizează cu 10% din valoarea facturii emise pentru luna în curs pentru fiecare zi de 
întârziere.

CAPITOLUL X - Forţa majoră
ART. 15
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei 
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate masurile în 
vederea limitării consecinţelor lui.

CAPITOLUL XI - Durata contractului
ART. 16
Contractul se încheie pe durata  ____________________________.

CAPITOLUL XII - Încetarea contractului
ART. 17
Contractul poate înceta în următoarele cazuri:
a) prin acordul scris al ambelor părţi;
b) prin denunţarea unilaterală de către utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, numai după achitarea integrală a debitelor către operator;
c) prin reziliere după 30 de zile de la data suspendării, în cazul în care utilizatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor prestate şi penalităţile 
aferente;
d) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi faliment al operatorului.

CAPITOLUL XIII - Litigii
ART. 18
Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale 
amiabila de reprezentanţii lor.
ART. 19
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
CAPITOLUL XIV - Acte normative de referinţă
ART. 20
Prezentul contract are la baza următoarele acte normative de referinţă:

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ANRSC nr. 110/2007 de aprobare a Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 de aprobare a Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare;
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor,  cu modificările şi completările ulterioare,
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificările 

şi completările ulterioare,
OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
Ordin 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de 

deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările ulterioare,
OUG nr. 34/2006, modificata si completata, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si 

a lucrarilor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 

34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
H.G. 71/2007 - Norme de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii

H.G.  448/2005 – Privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL XV - Dispoziţii finale
ART. 21
(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional, cu acordul părţilor.
(2) În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil şi 
ale Codului comercial.
Prezentul contract a fost încheiat în 2(doua) exemplare şi intra în vigoare la data de _________________.

OPERATOR, UTILIZATOR,  



         ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA    

HOTĂRÂRE
 privind  aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale  de salubrizare 

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
− prevederile  Legii   nr.  101 din 25 aprilie 2006 a  serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  O.U.G.  195/2005  privind  protectia  mediului,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare,
  - prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,

− prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare
− prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea  Normelor Metodologice de aplicare a Legii  nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
− prevederile  O.G.   nr.  2  din  12  iulie  2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  cu 

modificările şi completările ulterioare,
Examinând: 
− expunerea  de  motive  nr.  990  din  05.05.2010 a  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judetul 

Ialomita,
− raportul nr. 989 din 05.05.al compartimentului de specialitate,
− raportul nr. 991  din 05.05.2010  al comisiei juridice şi de disciplină,
În  temeiul  art.  45  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale   de   salubrizare,  la 
nivelul  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul  Ialomiţa,  conform anexei  nr.  1  care  face  parte  integrantă  din 
prezenta.

Art.  2  –  Se  stabileşte  cuantumul  taxei  de  salubrizare  în  cazul  persoanelor  fizice   de  10 
lei/persoană/lună, respectiv în cazul persoanelor juridice de 100 lei/m.c.deşeuri colectate.

Art. 3 – (1) Calculul taxei de salubrizare se face pe baza declaraţiei de impunere a persoanelor fizice, 
respectiv a persoanelor juridice, conform anexelor nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta.

  (2) În cazul  nedepunerii  declaraţiei  susmenţionate de către persoanele fizice, respectiv 
persoanele juridice, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, emiţându-se 
decizii de impunere care se vor transmite persoanelor fizice, respectiv persoanelor juridice, conform anexelor 
nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.4 – Primarul şi  compartimentul contabilitate   vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,

              Praf Monica
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      Anexa nr. 1 a  H.C.L. nr. 15 din 11.05.2010

Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare

I. Reglementări generale

Art.1 - Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare si Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
pentru funcţionareaunor servicii  publice locale create în interesul persoanelor fizice si  juridice, consiliile 
locale pot adopta taxe  speciale.

În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, pentru 
asigurarea finanţării  serviciului de salubrizare, utilizatorii  achită contravaloarea serviciului de salubrizare 
prin tarife (în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza unui contract) sau prin taxe 
speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază  individual fără contract.

Art. 2 -  Conform art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările  ulterioare,  taxa  specială  de  salubrizare,  instituită  potrivit  prevederilor  prezentei  hotărâri  se 
încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, iar contul de execuţie al acesteia se aprobă de 
Consiliul local.

Sumele  obţinute  se  virează în  contul  operatorului  de  salubrizare  pentru efectuarea  serviciilor  de 
salubrizare pe întreg teritoriul comunei Gheorghe Doja.

II.  Modalităţi  de stabilire a taxei speciale de salubrizare (condiţii si termene de depunere a 
taxei speciale de salubrizare)

Art.3  -  Pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Gheorghe  Doja,  pentru  asigurarea  serviciului  de 
salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.

Art.4 - Taxa specială de salubrizare se plăteste de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau resedinţa în comuna Gheorghe Doja şi care nu au încheiat 

contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare;
- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăsoară activităţi economice în 

comuna Gheorghe Doja şi  care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul de salubrizare.
Art.5 - (1)Persoanele fizice menţionate la art. 4 din prezentul regulament sunt obligate la plata taxei 

de salubrizare în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor care locuiesc la 
o anumită adresă.

(2)In vederea calculării  taxei de salubrizare, proprietarul  locuinţei  are obligaţia depunerii 
declaraţiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. În declaraţie se vor 
menţiona toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membrii familiei, rude, chiriasi  etc.).

(3)Persoanele  care  desfăsoară  activităţi  pe  baza  liberei  iniţiative,  precum  si  asociaţiile 
familiale, datorează taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice doar în cazul în care 
activitatea se desfăsoară în altă locaţie (care este în proprietatea acestora) decât domiciliul, cu respectarea 
prevederilor de la alin.(2).

Art.6 - (1)Persoanele juridice menţionate la art. 4 din prezentul regulament sunt obligate la plata 
taxei, conform declaraţiilor depuse.

(2)Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfăsoară activităţi 
economice în mai multe locaţii pe teritoriul comunei Gheorghe Doja,  au obligaţia depunerii declaraţiei de 
impunere, specificând, pentru fiecare punct de lucru sau locaţie în care îsi desfăsoară activitatea, informaţiile 
necesare calculării taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.7 - (1)Declaraţiile privind taxa de salubrizare se depun în luna ianuarie a anului pentru care se 
calculează taxa.

(2) Prin excepţie, pentru anul 2010, declaraţiile privind taxa de salubrizare se depun până la 
data  de  1.07.2010,  iar  impunerea  se  va  face  proporţional  cu  perioada  rămasă  din  anul  2010.  Urmare 
depunerii declaraţiei, în termen de 30 de zile, persoanele fizice si juridice vor primi copia declaraţiei depuse, 
în care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorate, care constituie înstiiţare de plată.

(3)Declaraţiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate în timpul anului prin depunerea 
unei declaraţii rectificative privind taxa specială de salubrizare, conform modelelor prezentate în anexa nr.2 
si anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

(4)Declaraţiile  rectificative se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei  oricărei 



modificări a elementelor declaraţiei privind taxa de salubrizare, urmând ca modificarea taxei de salubrizare 
să se efectueze începând cu luna următoare depunerii declaraţiei.

(5)Declaraţiile de impunere si declaraţiile rectificative privind taxa specială de salubrizare se 
depun la compartimentul contabilitate - impozite şi taxe locale -  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gheorghe Doja.

(6)In cazul în care se optează pentru încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare, se 
va  depune  de  către  persoana  fizică  sau  persoana  juridică  o  declaraţie  rectificativă  la  care  se  va  ataşa 
contractul  de  salubrizare,  urmând  ca  din  luna  următoare  aceasta  să  nu  mai  datoreze  taxa  specială  de 
salubrizare.

Art.8 - (1) In cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele fizice, 
obligaţia de  plată  privind taxa specială  de salubrizare se  va  stabili  din oficiu,  pe baza informaţiilor  din 
dosarul fiscal şi  din Registrul agricol.

(2) In cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa de salubrizare de către persoanele juridice, 
obligaţia deplată privind taxa specială de salubrizare se va stabili din oficiu, în urma controlului efectuat de 
operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care acestea îsi desfăsoară activitatea.

(3)Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare în cazul persoanelor fizice si juridice se 
vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.4 si respectiv 
anexei nr.5 si se vor transmite contribuabililor.

(4)Pentru identificarea cazurilor în care se va stabili taxa specială de salubrizare din oficiu, la 
cerere, operatorul de salubrizare va pune la dispoziţia funcţionarilor Serviciului Impozite si taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, lista cu contractele de prestări servicii de 
salubrizare încheiate cu persoanele fizice si juridice.

III.Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare

Art.9 - (1)Taxa specială de salubrizare se plăteste trimestrial, până în ultima zi din trimestru.
(2)Pentru  neachitarea  la  termenele  prevăzute  la  alin.(1)  a  taxei  de  salubrizare  se  percep 

majorări de întârziere de 0,1 %/zi.
(3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în 

termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de 

executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 
completările ulterioare.

Art.10 - (1) Persoanele fizice si juridice care achită taxa de salubrizare cu anticipaţie pentru tot anul 
în curs, până la data de 31 martie, vor beneficia de o bonificaţie de 10%.

(2)Prin excepţie, pentru anul 2010, nu se acordă bonificaţie.
Art.11 - Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria serviciului impozite si taxe din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja.

IV. Sancţiuni

Art.12 - (1)Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei 
rectificative, constituie contravenţie si se sancţionează  conform legii.

(2)Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite  de la 
Serviciul Impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja.

V. Dispoziţii finale

Art.13 - Colectarea deseurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform graficului stabilit 
de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor comunei Gheorghe Doja.

Art.14 - Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31 decembrie a anului în 
curs pentru anul următor.

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,

              Praf Monica



ROMÂNIA Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 15 DIN 11.05.2010
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Cod fiscal 4365115
Nr………… din ……………

Declaraţie 
privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul(a)_______________________________CNP_________________________________, 
BI/CI  seria____  nr  _______,  proprietar  al  clădirii  situate  în  judeţul  Ialomiţa,  comuna  Gheorghe  Doja, 
str___________________________________, nr.__________, declar pe proprie răspundere că la adresa  sus 
menţionată locuiesc_________ persoane(membri familiei, chiriasi sau alte persoane) si că am* ___ sau nu 
am alte clădiri în proprietate.

*pentru fiecare clădire din proprietate se va completa câte o declaraţie

Nr. de persoane Taxa (lei/persoană) Suma de plată aferentă taxei de 
salubrizare

Data  Semnătura

Viza serviciului impozite si taxe

Inspector,

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,
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ROMÂNIA Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 15 DIN 11.05.2010
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Cod fiscal 4365115
Nr………… din ……………

Declaraţie 
privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele juridice

Date de identificare a firmei:
CUI_________________________________
Denumire____________________________
Sediu: judeţul______________________localitatea____________
strada__________________nr.________
cod poştal___________
având punct de lucru în judeţul Ialomiţa, localitatea Gheorghe Doja
Cont bancar______________Banca__________________________

Nr.crt. Adresa punctului 
de lucru sau a 
locaţiei în care se 
desfăşoară 
activităţi 
economice

Cantitatea de 
deşeuri 
m.c./lună

Taxă
 (lei/m.c.)

Suma de plată
 (lei)

Data  Semnătura:

Director, Contabil şef,

Viza serviciului impozite si taxe

Inspector,

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,
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ROMÂNIA Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 15 din 11.05.2010
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Cod fiscal 4365115
Nr………… din ……………

Decizie de impunere
pentru stabilirea  taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice

                                                         
Domnului(doamnei)_____________________________________________  identificată  prin 

CNP_________________________________, BI/CI seria____ nr _______, proprietar al clădirii situate în 
judeţul Ialomiţa, comuna Gheorghe Doja, str________________________, nr.__________, 

Conform  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  cu  nr.___ 
din___________ privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale  de 
salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi a O.G. nr. 92/2003  privind 
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  stabilesc 
următoarele obligaţii de plată privind taxa de salubrizare:

Nr. de 
persoane

Taxa 
(lei/persoană)

Suma de plată 
aferentă taxei de 
salubrizare

Termene de plată

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se percep majorări de întârziere de 
0,1 % / zi.

Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva acestui act administrativ se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la serviciul 

impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja

              Inspector, 
   Nume şi prenume___________________

Semnătura_________________________

Data:______________

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,

              Praf Monica



ROMÂNIA Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 15 din 11.05.2010
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
Cod fiscal 4365115
Nr………… din ……………

Decizie de impunere
pentru stabilirea  taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice

                                                         
Domnului(doamnei)_____________________________________________  identificată  prin 

CNP_________________________________,  BI/CI  seria____  nr  _______,  reprezentant  al 
_______________________________,  cu  sediul  în  judeţul_____________  localitatea  ____________ 
strada______________ nr.______ cod poştal__________, având punct de lucru în judeţul Ialomiţa, comuna 
Gheorghe Doja, str________________________, nr.__________,  cont bancar________________________, 
banca____________________________________________________,

Conform  prevederilor  Hotărârii  Consiliului  local  al  comunei  Gheorghe  Doja,  cu  nr.___ 
din___________ privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale  de 
salubrizare  la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa şi a O.G. nr. 92/2003  privind 
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  stabilesc 
următoarele obligaţii de plată privind taxa de salubrizare:

Adresa punctului de 
lucru sau a locaţiei în 
care se desfăşoară 
activităţi economice

Cantitatea 
de deşeuri 
m.c./lună

Taxa de 
salubrizare 
(lei/m.c.)

Suma de plată 
aferentă taxei de 
salubrizare

Termene de 
plată

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se percep majorări de întârziere de 
0,1 % / zi.

Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu în condiţiile legii.
Împotriva acestui act administrativ se poate face contestaţie, în termen de 30 de zile, la serviciul 

impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja

              Inspector, 
   Nume şi prenume___________________

Semnătura_________________________

Data:______________

    Preşedinte,                        Contrasemnează  pentru legalitate
     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                     Secretar,
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                        ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA  
                    

         HOTĂRÂRE
       privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :

      - prevederile art. 38 alin.  (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
      - prevederile H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003,
      - prevederile  H.G.  nr. 956 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele  şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010,

Examinând:
- expunerea de motive  nr.1168 din 03.06.2010  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. 1167 din  03.06.2010,
- raportul  nr. 1169 din 03.06.2010 al  comisiei juridice şi de disciplină,
- procesul-verbal nr. 1170 din 03.06.2010,
În  temeiul  art.  45  alin.  (2)  litera  “c”din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

    Art. 1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează:
    a) nivelurile  în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, constituind anexa 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
    b) cota de impozit asupra valorii de inventar a clădirii în cazul persoanelor juridice este de 1,50 % din valoarea 
de inventar a clădirii;
    c) cota impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor care nu au fost evaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă se stabileşte la 10% aplicat la valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanelor 
juridice;
    d)  cota taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 2% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;
    e) majorarea anuală prevazută la art.287 –Codul Fiscal, este 0.
              Art. 2 – Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% in următoarele cazuri:
    a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
31 martie a anului;
    b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 31 
martie a anului;
    c)  pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  mijlocul  de  transport,  datorat  pentru  întregul  an  de  către 
contribuabili, până la 31 martie a anului.
        Art. 3 - Se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr. 
18/30.05.2002, respectiv zona A ,  aplicându-se  coeficientul de corecţie de 1,10, corespunzător rangului IV al comunei 
Gheorghe Doja pentru:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan.

       Art.  4  -   (1)  Prezenta hotarare se comunică Instituţiei  Prefectului- judeţul  Ialomiţa  în vederea exercitarii 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.
                        (2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
        Art. 5 - Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                    Preşedinte,                                        Contrasemnează   pentru legalitate 
                         Voinoiu Cătălin Constantin                                               Secretar,

                                                                                             Praf Monica
Nr. 17
Adoptată la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  09.06.2010



                   Anexă
                                               la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja
                                                                        Nr. 17 din 09.06.2010
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │ 
│                Impozitul şi taxa pe clădiri                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    VALORILE IMPOZABILE                                       │
│      pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,         │
│                    în cazul persoanelor fizice                               │
│                                                                              │
│ Art. 251 alin. (3)                                                           │
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│                                                   │   Valoarea impozabilă    │
│                                                   │      - lei/mp -          │
│                                                   ├─────────────┬────────────┤
│                                                   │Cu instalaţii│Fără        │
│         Tipul clădirii                            │de apă,      │instalaţii  │
│                                                   │canalizare,  │de apă,     │
│                                                   │electrice şi │canalizare, │
│                                                   │încălzire    │electrice   │
│                                                   │(condiţii    │sau         │
│                                                   │cumulative)  │încălzire   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │             │            │
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │             │            │
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │             │            │
│şi/sau chimic                                      │       806   │      478   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,          │             │            │
│din piatră naturală, din cărămidă nearsă,          │             │            │
│din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse │             │            │
│unui tratament termic şi/sau chimic                │       219   │      137   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │             │            │
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │             │            │
│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │             │            │
│termic şi/sau chimic                               │       137   │      123   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│             │            │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │             │            │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │             │            │
│tratament termic şi/sau chimic                     │        82   │       54   │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma │75% din suma│
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│care s-ar    │care s-ar   │
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │aplica       │aplica      │
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │clădirii     │clădirii    │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma │50% din suma│
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │care s-ar    │care s-ar   │
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│aplica       │aplica      │
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │clădirii     │clădirii    │
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │             │            │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────── 
                           Impozitul şi taxa pe teren                                
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan -                      │
│                    terenuri cu construcţii                                   │
│Art. 258 alin. (2)                                                            │
├─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Zona în cadrul     │ Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi │



│   localităţii       │                                                        │
│                     │                                             - lei/ha - │
    ZONA A       RANGUL IV                            766  
_______________________________________________________________________________ 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE  AMPLASATE IN INTRAVILAN- 
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (4)    

Nr.
crt.

Categoria de folosinta
ZONA A
- lei/ha-

1 Teren arabil 24

2 Păşune 18

3 Fâneaţă 18

4 Vie 40

5 Livadă 46

6 Pădure sau  alt  teren  cu vegetaţie 
forestieră

24

7 Teren cu ape 13
IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN   

Art. 258 alin. (6)  
Nr.cr

t.
Categoria de folosinta Zona A -lei/ha-

1 Teren cu constructii 27
2 Arabil 43
3 Pasune 24
4 Faneata 24
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 

nr.crt. 5.1
48

5.1 Vie pana la intrarea pe rod x
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la 

nr.crt.6.1
48

6.1 Livada pana la  intrarea pe rod X
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, 

cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1
14

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protectie

x

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole

5

8.1 Teren cu amenajari piscicole 29
9 Drumuri si cai ferate x
10 Teren neproductiv x
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│              Impozitul pe mijloacele de transport                            │
│                                                                              │
│ Art. 263 alin. (2)                                                           │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤



│Nr. │                                                           │- lei/200 cmc│
│crt.│      Mijloace de transport cu tracţiune mecanică          │sau fracţiune│
│    │                                                           │din aceasta -│
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu           │             │
│    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv       │      8      │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc      │             │
│    │şi 2.000 cmc inclusiv                                      │      18     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc      │             │
│    │şi 2.600 cmc inclusiv                                      │      36     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc      │             │
│    │şi 3.000 cmc inclusiv                                      │      72     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc   │     145     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                              │      24     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  7.│Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă  │             │
│    │autorizată de până la 12 tone inclusiv                     │      30     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│  8.│Tractoare înmatriculate                                    │      18     │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (4)                                                          │
│  Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală      │
│  sau mai mare de 12 tone*1)                                                  │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu două axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 13 tone   │    0     │   102   │     0    │   127   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 13 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │   102    │   282   │    127   │   352   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 15 tone   │   282    │   396   │    352   │   495   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa nu mai puţin de 15 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 18 tone   │   396    │   897   │    495   │  1.121  │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 15 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 17 tone   │   102    │   177   │    127   │   221   │



├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 17 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 19 tone   │   177    │   364   │    221   │   454   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 19 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 21 tone   │   364    │   472   │    454   │   589   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa nu mai puţin de 21 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │   472    │   727   │    589   │   908   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   727    │ 1.129   │    908   │  1.412  │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │   727    │ 1.129   │    908   │  1.412  │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│Vehicule cu 4 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   472    │   478   │    589   │   598   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 27 tone   │   478    │   747   │    598   │   933   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 27 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │   747    │  1.185  │    933   │  1.481  │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  1.185   │  1.758  │   1.481  │  2.197  │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 32 tone   │  1.185   │  1.758  │   1.481  │  2.197  │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (5)                                                          │
│  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)    │
│  de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare      │
│  de 12 tone*2)                                                               │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │    0     │    0    │    0     │    0    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 16 tone   │    0     │    0    │    0     │    0    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 16 tone,│          │         │          │         │



│   │  │dar nu mai mult de 18 tone   │    0     │    46   │    0     │   58    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa nu mai puţin de 18 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 20 tone   │   46     │   105   │    58    │   131   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa nu mai puţin de 20 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 22 tone   │  105     │   246   │   131    │   307   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa nu mai puţin de 22 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │  246     │   318   │   307    │   397   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │  318     │   573   │   397    │   716   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  573     │ 1.005   │   716    │ 1.256   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   99     │   230   │   123    │   287   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │  230     │   377   │   287    │   471   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 26 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  377     │   553   │   471    │   692   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa nu mai puţin de 28 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │  553     │   668   │   692    │   835   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  668     │  1.097  │   835    │ 1.371   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 33 tone   │ 1.097    │  1.522  │ 1.371    │ 1.902   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa nu mai puţin de 33 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 36 tone   │ 1.522    │  2.311  │ 1.902    │ 2.888   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.522    │  2.311  │ 1.902    │ 2.888   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│ Vehicule cu 2+3 axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.211    │  1.686  │ 1.514    │ 2.107   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 1.686    │  2.291  │ 2.107    │ 2.863   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1.070    │  1.486  │ 1.338    │ 1.857   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 1.486    │  2.055  │ 1.857    │ 2.569   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 40 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 44 tone   │ 2.055    │  3.040  │ 2.569    │ 3.800   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│V. │Vehicule cu 3+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤



│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │   609    │    737  │   761    │   921   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │   737    │  1.100  │   921    │ 1.375   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa nu mai puţin de 40 tone,│          │         │          │         │
│   │  │dar nu mai mult de 44 tone   │ 1.100    │  1.751  │ 1.375    │ 2.189   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (6)                                                          │
│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│             Masa totală maximă autorizată             │       Impozit        │
│                                                       │               - lei -│
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│a) Până la 1 tonă inclusiv                             │           8          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             │          29          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          45          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) Peste 5 tone                                        │          55          │
├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Art. 263 alin. (7)                                                           │
│                      Mijloace de transport pe apă                            │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit   │                      │
│   şi uz personal                                      │          18          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri          │          48          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Bărci cu motor                                      │         181          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor       │
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│  Art. 267 alin. (1)                                    │                     │
│  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     │                     │
│  în mediul urban                                       │                     │
│                                                        │           - lei -   │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  a) până la 150 mp inclusiv                            │          2,5        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  b) între 151 şi 250 mp inclusiv                       │            3        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  c) între 251 şi 500 mp inclusiv                       │            4        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  d) între 501 şi 750 mp inclusiv                       │            5        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                     │            6        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│  f) peste 1.000 mp                                     │ 6 + 0,005 lei/mp    │
│                                                        │ pentru fiecare mp   │
│                                                        │   care depăşeşte    │
│                                                        │     1.000 mp        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (4)                                      │ 7 lei pentru        │



│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje           │fiecare mp           │
│sau excavări                                            │afectat              │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (7)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire       │                     │
│pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,   │ 7 lei pentru        │
│situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi      │fiecare mp de        │
│pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, │suprafaţă ocupată    │
│a firmelor şi reclamelor                                │de construcţie       │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (11)                                     │                     │
│Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind         │                     │
│lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele       │ 11 lei   pentru     │
│publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie      │fiecare racord       │
│electrică, telefonie şi televiziune prin cablu          │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (12)                                     │                     │
│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de      │           13        │
│către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,   │                     │
│de către primari sau de structurile de specialitate din │                     │
│cadrul consiliului judeţean                             │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 267 alin. (13)                                     │                     │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură   │            8        │
│stradală şi adresă                                      │                     │
├────────────────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (1)                  │ 1. în mediul rural│           13        │
│Taxa pentru eliberarea unei         │                   │                     │
│autorizaţii pentru desfăşurarea     ├───────────────────┼─────────────────────┤
│unei activităţi economice           │                   │                     │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────┴───────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (2)                                      │            17       │
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare    │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (3)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe      │            28       │
│planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,     │                     │
│deţinute de consiliile locale                           │                     │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (4)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de producător     │           69        │
│                                                        │                     │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Art. 268 alin. (5)                                      │                     │
│Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei    │        1.500        │
│privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică │                     │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                              │
│       Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate            │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Art. 271 alin. (2)│Taxa pentru afişaj în scop de reclamă │-lei/mp sau         │
│                  │şi publicitate:                       │fracţiune de mp -   │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │a) în cazul unui afişaj situat în     │           28       │
│                  │locul în care persoana derulează o    │                    │
│                  │activitate economică                  │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │b) în cazul oricărui alt panou,       │           20       │
│                  │afişaj sau structură de afişaj pentru │                    │
│                  │reclamă şi publicitate                │                    │



├──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                              │
│                       Impozitul pe spectacole                                │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Art. 275 alin. (2)│Manifestarea artistică sau activitatea│       - lei/mp/zi- │
│                  │distractivă:                          │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │a) în cazul videotecilor              │           2        │
│                  │                                      │                    │
│                  ├──────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                  │b) în cazul discotecilor              │           3        │
│                  │                                      │                    │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────┘

          TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Specificare                                                       -lei-

1.Eliberarea certificatelor, adeverintelor si a 
oricaror inscrisuri din care se atesta un fapt sau o 
situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se 
plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai 
mare

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra 
animalelor, pe cap de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, 
in bilete de proprietate:

x

- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 4

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a 
schimbarii numelui si a sexului

13

Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a 
desfacerii casatoriei

2

Transcrierea, la cerere, in registrele de stare 
civila romane, a actelor de stare civila intocmite 
de autoritatile straine

2

Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, 
a actelor de stare civila

2

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul 
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2



                    ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA   

         HOTĂRÂRE
       privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, nr. 17 din 09.06.2010 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2011
Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :

      - prevederile art. 38 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
       - prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 - prevederile O.U.G. nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
       - prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
      - prevederile H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003,
      - prevederile H.G.  nr. 956 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr.nr. 1456 din 15.07.2010  a  primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul de specialitate nr. nr. 1454 din 15.07.2010,
- raportul  nr. nr. 1457 din 15.07.2010 al  comisiei juridice şi de disciplină,
- procesul-verbal nr. nr. 1455 din 15.07.2010,
În temeiul art. 45 alin. (2) litera “c”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1 - Se modifică Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale, ce constituie anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gheorghe Doja, nr. 17 din 09.06.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011,  după cum urmează:
    Impozitul pe mijloacele de transport

Codul fiscal  - articolul 263, alineatul (2)
   În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule,  impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 
cilindrică  a  acestuia,  prin  înmulţirea  fiecărei  grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta  cu suma corespunzătoare  din tabelul 
următor:
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │                                                            │lei/200 cmc │
│crt.│    Mijloace de transport cu tracţiune mecanică             │sau         │
│    │                                                            │fracţiune   │
│    │                                                            │din aceasta │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│            │
│    │cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv                    │      8     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc       │            │
│    │şi 2.000 cmc inclusiv                                       │     18     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc       │            │
│    │şi 2.600 cmc inclusiv                                       │     72     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc       │            │
│    │şi 3.000 cmc inclusiv                                       │    144     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc    │    290     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                               │     24     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  7.│Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă   │            │
│    │autorizată de până la 12 tone inclusiv                      │     30     │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│  8.│Tractoare înmatriculate                                     │     18     │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Art. 2  -   (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţul Ialomiţa  în vederea exercitarii controlului cu 
privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.
                        (2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
        Art. 3 - Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gheorghe Doja va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                Preşedinte,                                              Contrasemnează  pentru legalitate 
                     Voinoiu Cătălin-Constantin                                                            Secretar,

                                                      Praf Monica
Nr. 23
Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  21.07. 2010



                                   ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA   

HOTĂRÂRE
privind  aprobarea  “invitării la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze 

declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”, ca modalitate de  înscriere a datelor în 
registrul agricol, la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pentru  perioada 2010-2014

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Examinând:
- expunerea de motive nr.  2345 din 09.11.2010   întocmită de primarul comunei 

Gheorghe Doja,
- raportul   nr. 2344  din 09.11.2010 al secretarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 2346 din 09.11.2010  al comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. e) şi alin. (6)din  Ordinul nr. 3.241 din 22 aprilie 2010 

pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014,
- prevederile H.G.  nr. 1.632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru 

perioada 2010-2014,
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările  şi completările ulterioare,

În  temeiul art.45  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  - Se aprobă  “invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să 
efectueze declaraţiile pentru înscriere a datelor în registrul agricol”, ca modalitate de  înscrierea 
datelor în registrul agricol,  la nivelul comunei Gheorghe Doja,  judeţul Ialomiţa, pentru  perioada 
2010-2014.

Art.2  -  Primarul  comunei  şi  persoanele  resposabile  cu  completarea  datelor  din 
registrul agricol,  în format scris, respectiv format electronic, vor aduce la îndeplinire prezenta.

     Preşedinte,                                                       Contrasemnează pentru legalitate
                            Curelea Ion                                                                           Secretar,  

                                                                                                            Praf Monica    

Nr. 37
Adoptată   la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  11.11. 2010


