
 

HOTĂRÂRE*  

Privind : Stabilirea la nivelul comunei Morunglav  pentru anul 2021 a taxei speciale de 
salubrizare , încheierea unui contract de prestări servicii cu S.C. SALUBRIS  S.A.  și a 
Regulamentului  privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrearea 
taxei speciale de salubrizare   

Consiliul local al comunei Morunglav, județulOlt, întrunit în ședință extraordinară în data 15 aprilie   
2021, 
Având în vedere : 

• Referatul de aprobare   61  din 12.04.2021 privind prezentarea și motivarea proiectului de 
hotarare întocmit de  către inițiator -  primar Cărămizaru Nicolae ; 

• Referatul nr. 3237  din    05.04.2021   întocmit de către domnul Stănică Dumitru privind 
stabilirea la nivelul comunei Morunglav  pentru anul 2021 a taxei speciale de salubrizare , 
încheierea unui contract de prestări servicii cu S.C. SALUBRIS  S.A.  și a Regulamentului  
privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrearea taxei speciale de 
salubrizare  ; 

• Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 – Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, modificată și completată; 

• Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, 
modificată și completată; 

• Prevederile din Titlul IV ,art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată  privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

• Avizul consultative favorabil nr. 62 din 15.04.2021 al Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico –socială ,buget – finanțe,  agricultură , servicii și comerț ,apărarea ordinii publice 
,respectarea drepturilor cetățenilor  , amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea 
domeniului public si privat al comunei ; 

• Avizul consultativ favorabil  nr. 63  din 15.04.2021  al Comisiei juridică și de disciplină ,muncă 
și protecție socială, protecție copii și tineret ,  situatii de urgenta; 

• Avizul consultativ favorabil  nr.  64  din 15.04.2021  al Comisiei pentru activități social – 
culturale ,culte,sport , învățământ ,protecția mediului și turism; 

         În conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. 
”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ; 
În baza prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1.  Începând cu data de 01.05.2021 se instituie la nivelul comunei Morunglav, pentru utilizatorii 
casnici – persoane fizice și utilizatorii non casnici -instituții publice, persoanele juridice, persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile familiale şi întreprinderile individuale ,persoanele care desfăşoară 
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activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor medicale, taxa specială de salubrizare aferentă 
serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul individual și al comunității locale după cum urmează: 

- persoanele fizice care locuiesc singure în gospodărie cuantumul taxei = 8 lei/luna; 
- gospodăria formată din două sau mai multe persoane  cuantumul taxei = 14 lei/luna; 
- pentru gospodăriile nelocuite sau locuite temporar = 4 lei/luna ; 
- Pentru instituții publice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

familiale şi întreprinderile individuale ,persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei 
iniţiative la nivelul cabinetelor medicale, = 30 lei/ /lună . 

 Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Morunglav  , domnul Cărămizaru Nicolae în calitate de 
reprezentant legal prin aparatul de specialitate al primarului  să semneze în numele și pentru 
comuna Morunglav , contractul de prestări servicii  pentru activitățile specifice de salubrizare, care se 
va încheia cu Societatea Comercială SALUBRIS S.A.  

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și 
administrearea taxei speciale de salubrizare  la nivelul comunei Morunglav  ,conform anexei 
care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica potrivit prevederilor art. 243 alin. 1 lit. e) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind CodulAdministrativ ,cu modificările și completările ulterioare: 
- primarului comuneiMorunglav ; 
- Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de spercialitate al primarului comunei 
Morunglav ,pentruaducere la îndeplinire;  
- Institutiei Prefectului – JudetulOlt ; 
-avizie rlocal ,Monitorul Oficial Local și site-ulprimărieiwww.primariamorunglav.ro 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL,CIORÎCĂ ION                                             Contrasemnează pentru legalitate , 
                                                                                                  Secretar general , Popa Marilena 
 

Nr.   15  / 15.04.2021    

*Notă :Hotărârea se adoptă cu majoritate absolută. 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Morunglav în ședința ordinară din data 
de _________ , cu respectarea prevederilor art.139  alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 astfel : 

TOTAL 

Consilieriînfuncție 

Consilieriprezenți 
la 

ședință 

Voturi 

” pentru” 

Voturi 

”împotrivă” 

Voturi 

”abținere” 

11 11 11 0 0 

Redactat P.M.  în 3 ex. originale ,din care : 1ex. – dosarşedinţă ; 1 ex. – Instituţia Prefectului - Judeţul Olt ,1 ex. –
arhivă 
Difuzatîn copie : 1 ex . – primar ,1 ex.- afişier ; 1 ex. membrilor CL 
 

 

ANEXA la H.C.L. nr. 15  din 15.04.2021 

http://www.primariamorunglav.ro/


REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA ,DETERMINAREA CUANTUMULUI,ÎNCASAREA ȘI 
ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRRIZARE 

Pct. 1 – Taxa de salubrizare se plăteşte pentru producerea de deşeuri menajere şi nemenajere, pentru 
întreţinerea spaţiilor verzi, precum şi pentru curaţenia în locurile publice și pe  drumurile publice de 
pe raza comunei Morunglav. 

 Pct. 2 – Persoanele fizice care deţin locuinţe pe raza comunei Morunglav,instituțiile publice, 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale, persoane fizice care 
desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor medicale care au sediul, sedii 
secundare sub diferite forme( filiale, punct de lucru) sau desfăşoară activităţi în comuna Morunglav şi 
persoanele juridice care au sediul, sedii secundare sub diferite forme (sucursale, agenții, filiale, punct 
de lucru), sau desfăşoară activităţi în comuna Morunglav sunt obligate la plata taxei de salubrizare 
stabilită prin prezenta hotărâre. 

Pct. 3 – Taxa se datorează de către toţi posesorii de locuinţă din comuna Morunglav, precum şi de 
către persoanele fizice din alte judeţe care deţin proprietăţi sub forma unor locuinţe pe teritoriul 
comunei Morunglav. 

Pct. 4 – Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul cabinetelor medicale, 
precum şi persoanele juridice , persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile 
familiale,instituțiile publice  datorează taxa de salubrizare. 

Pct. 5 – Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât şi pentru persoanele juridice se face pe baza 
declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare 
este 31.05.2021. 

La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declaraţii rectificative. 

Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data modificării aparute. 

Pct. 6 – În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de către organele de 
specialitate ale Primăriei Morunglav pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acestea (date şi 
informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi contribuabili care au legături de afaceri cu 
plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi, etc.). 

Pct. 7 – Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexă – parte integrantă a prezentului 
regulament, constituind în acelaşi timp și înştiinţare de plată. 

Pct. 8   – Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele: 

- persoanele fizice care locuiesc singure în gospodărie cuantumul taxei = 8 lei/luna; 
- gospodăria formată din două sau mai multe persoane  cuantumul taxei = 14 lei/luna; 
- pentru gospodăriile nelocuite sau locuite temporar = 4 lei/luna ; 
- Pentru instituții publice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

familiale şi întreprinderile individuale ,persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei 
iniţiative la nivelul cabinetelor medicale, = 30 lei/ /lună . 



Pct. 9 –Pentru luarea în evidenţă ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o 
declaraţie de impunere iniţială, pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în actele 
publice, conform anexei la regulament, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei. 

In cazul in care proprietarii persoane fizice detin imobile rezidențiale/nerezidențiale ce sunt inchiriate 
care alte persoane fizice sau juridice în scopul desfășurării unor activități obligația de a depune 
declarația de impunere însoțită de o copie după contractul de inchiriere, comodat, sau orice alt act 
de dare în folosință etc. în vederea stabilirii creanțelor fiscale aparține atât proprietarului cât și 
chiriașului. 

În caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere a 
declaraţiei de impunere şi de plată a taxei de salubrizare revine moştenitorului de drept al acestuia. 

În situaţia în care contribuabilul – persoană fizică deţine mai multe imobile, va depune o declaraţie 
pentru fiecare imobil. 

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate, în comodat, sau 
orice alt act de dare în folosintă   altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine 
proprietarului. 

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor juridice care sunt închiriate, în comodat, sau 
orice alt act de dare în folosintă către persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine 
proprietarului. 

În situaţia imobilelor cu destinaţia de locuintă aparţinând statului sau unităţii administrativ teritoriale 
care sunt închiriate către persoane fizice, obligaţia de depunere a declaraţiei şi de plată a taxei revine 
chiriaşului. 

Pct. 10  – Taxa de salubrizare se datorează lunar și se încasează la casieria Primăriei Morunglav . 

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata majorǎrilor de întârziere 
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. 

 Pct. 11  – Sumele obținute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru 
acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului de salubruizare .În caz de 
neacoperire a cheltuielilor din încasarea taxei speciale, compensarea cheltuielilor se va face din 
bugetul local al comunei Morunglav  cu recuperarea sumelor de la beneficiarii serviciului . 

  

Anexă la Regulament 

LOCALITATEA ______________ 
STRADA ____________________ 
Nr. ________ 
  

DECLARAŢIE 



privind stabilirea taxei de salubrizare pentru 
persoane fizice conform H.C.L. nr……. din ……………. 

 
Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod numeric personal 
________________________ eliberat de       _____________ la data __________ 

Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ 
ap. ___ telefon /fax/e-mail________________ 

În vederea stabilirii cuantumului total necesar a fi achitat pentru prestarea serviciului de 
salubrizare ,declar  pe proprie răspundere că  pentru  imobilul din comuna Morunglav ,sat 
_______________ mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ persoane. 

Data  

                                                                                                   Semnătura , 

 

 

 

 

 

Vă aducem la cunoștiință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de comuna 
Morunglav  cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46/ CE, informațiile 
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate 
exclusiv persoanei / persoanelor menționate ca destinatar / destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească.  
 

 

 

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURTĂRII ACTIVITĂȚII   
LOCALITATEA ______________ 
STRADA ____________________ 
Nr. ________ 
 
 

DECLARAŢIE 



privind stabilirea taxei de salubrizare pentru 
instituțiile publice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile 
individuale, persoane fizice care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la nivelul 

cabinetelor medicale ,conform H.C.L. nr……. din ……………. 
 

Subsemnatul ________________________________ C.I. seria ____ nr. __________ cod numeric personal 
________________________ eliberat de       _____________ la data __________ 

Domiciliul: loc.________________ jud. _____________ str.____________________ nr. ____ bl. ____ sc. ____ 
ap. ___ telefon /fax/e-mail________________ 

În vederea stabilirii cuantumului total necesar a fi achitat pentru prestarea serviciului de 
salubrizare ,declar  pe proprie răspundere că  pentru  imobilul din comuna Morunglav ,sat 
_______________ mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru _____________________________ nr. 
Reg. Comerțului _____________________ cod fiscal __________________________. 

Data  

                                                                                                   Semnătura / Ștampila 

 

 

 

 

Vă aducem la cunoștiință faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de comuna 
Morunglav  cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46/ CE, informațiile 
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate 
exclusiv persoanei / persoanelor menționate ca destinatar / destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească.  
 


