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A N U N Ț 

 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare  se supune consultării 

publice: 

 
1. PROIECT DE  H O T Ă R Â R E   nr.   89 / 08.07.2022 privind modificarea 

Regulamentului  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 

Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu 

 

 Proiectele de hotărâri pot fi consultate la Biroul Secretar General al oraşului 

Geoagiu,   la sediul Primăriei orașului Geoagiu - la avizier sau pe site-ul propriu al 

orașului Geoagiu, la adresa de internet: www.geoagiu.ro. 

 

 Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la 

aceste proiecte de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Primăriei orașului Geoagiu, 

strada Calea Romanilor, nr. 141, jud. Hunedoara sau prin intermediul poștei 

electronice la adresa : primaria@geoagiu.ro, până la  data  de  25.07.2022.   

 

 

 
 
 

SECRETAR, 

jr. Cimpoeşu Maria 

 
 

http://www.geoagiu.ro/
mailto:primaria@geoagiu.ro
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    PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E   nr.   89 / 2022 

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

pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu 

 

Consiliul Local al orașului Geoagiu,   

Având în vedere  referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 89/08.07.2022  prin 

care se propune modificarea Regulamentului  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare 

pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu; 

Reţinând că a fost îndeplinită  obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative aşa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizionala in administratia publică, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

In conformitate cu  prevederile: 

- art. 8 alin. (3) lit. ,l"-,,k", art. (9) alin. (2) lit. ,,d", art. 10 alin. (5), art. 42 alin. (1) lit. ,,c", art. 43 

alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile și 

completariule ulterioare, coroborate cu art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; 

- Statutului   A.D.I.S.I.G.D.- HUNEDOARA: 

- Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor; 

- Ordonantei de Urgenta nr.  74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011; 

- OUG nr. nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile  și completarile ulterioare; 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile  și completarile 

ulterioare; 

- art. 484 alin. (1),  art. 454 lit. ,,g" din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile  

și completarile ulterioare; 

- art. 2009  și urm. din Codul Civil; 

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, 

cu modificarile  și completarile ulterioare; 

- art. 1 din HCL Geoagiu nr. 26/2020 pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind  

Fondul pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în 

zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. (3) lit. ”c”, art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se aproba modificarea Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de 

salubrizare pentru U.A.T. orașul Geoagiu, după cum urmează: 

I. Art. 1 din Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 

U.A.T. orașul Geoagiu se modifică și va avea următorul cuprins: 

” 2. MODALITĂȚI DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

2.1. Condiții generale 

ART. 1 
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(1) Pe teritoriul administrativ al UAT orasul Geoagiu se instituie, in paralel cu sistemul de tarifare 

individuală, acolo unde el există, precum și taxa specială de salubrizare, pentru asigurarea următoarelor 

activități ale serviciului de salubrizare: 

● colectarea separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat; sunt 

incluse aici şi deşeurile periculoase din deșeurile menajere, deșeurile din construcții și desființări şi 

deşeurile voluminoase colectate în cadrul campaniilor de colectare; sunt excluse de la taxa specială de 

salubrizare colectarea și tratarea deşeurilor stradale. 

● sortarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare; 

● organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, 

respectiv compostarea deşeurilor biodegradabile în instalații centralizate; 

● administrarea depozitului conform de deşeuri; 

● dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului de salubrizare. 

(2) Taxa specială de salubrizare prevăzută de prezentul regulament se instituie începând cu data 

de 01.06.2020 si se aplică: 

-  numai utilizatorilor care NU au încheiat contract cu operatorul de Salubrizare.  

Operatorul serviciului de salubrizare va comunica lunar Autorității publice locale situația 

contractelor încheiate la nivelul orașului Geoagiu. 

Biroul impozite și taxe locale locale va verifica în colaborare cu Compartimentul Registrul Agricol 

situația  contractelor de salubrizare încheiate la nivelul orașului Geoagiu stabilind gospodăriile pentru 

care nu sunt încheiate contracte de salubrizare și respectarea numărului de membrii înscriși în 

gospodărie la poziția din registrul agricol și cel precizat în contractul de salubritate.  

Biroul impozite și taxe locale va stabili lista definitivă cu  proprietarii imobilelor situate pe raza 

administrativ-teritorială a orașului Geoagiu,  care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubrizare, 

respectiv, cu cei care au încheiat contract pentru un număr mai mic de utilizatori decât cei declarati ca 

fiind membrii ai gospodăriei înscrise în registrul agricol. 

Biroul impozite și taxe locale va emite, in termen de 30 de zile de la primirea situatiei contractelor 

incheiate de operator, notificări către proprietarii imobilelor situate pe raza administrativ-teritorială a 

orașului Geoagiu,  care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubrizare, respectiv, către cei care au 

încheiat contract pentru un număr mai mic de utilizatori decât cei declarați ca fiind membrii ai 

gospodăriei înscrise în registrul agricol,  pentru  a depune declarația de impunere în vederea calculării 

taxei speciale de salubrizare. 

Pe baza declarației de impunere depusă de către proprietari se va stabili valoarea de plată a taxei 

speciale de salubrizare și se vor emite deciziile de impunere;      

În situația proprietarilor care nu depun declarație pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de 

salubrizare, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează: 

- pentru persoanele fizice: pe baza numărului de membrii ai gospodăriei înscrise în registrul 

agricol, număr declarat de capul gospodăriei; 

- pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale de 2 tone/lună. 

- pentru imobilele care sunt locuite temporar ( case de vacanță, apartamente sau imobile locuite 

temporar, etc.) și nu sunt imobile de domiciliu sau de reședință taxa lunară va fi calculată cu luarea 

în considerare a unei singure persoane/ imobil. 

Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere 

emise în condițiile Codului de procedura fiscală. 

 (3) În ințelesul prezentului contract, instituirea și plata taxei speciale de salubrizare se va aplica 

utilizatorilor, conform Legii Salubrizării nr. 101/2006 și a dispozițiilor Art.1 paragraf (2) din prezentul 

Regulament. 
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II. Art. 4 din Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru 

U.A.T. orașul Geoagiu se modifică și va avea următorul cuprins: 

”ART. 4 

(1) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, 

obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare imobil deținut, după cum urmează: 

a) pentru persoanele fizice: pe baza numărului de membrii ai gospodăriei înscrise în registrul 

agricol, număr declarat de capul gospodăriei; 

b) pentru persoanele juridice: pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale de două 

tone/lună. 

c) pentru imobilele care sunt locuite temporar ( case de vacanță, apartamente sau imobile locuite 

temporar, etc.) și nu sunt imobile de domiciliu sau de reședință taxa lunară va fi calculată cu luarea în 

considerare a unei singure persoane/ imobil. 

( 2 ) Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de 

impunere emise în condițiile Codului de procedura fiscală.” 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de 

salubrizare pentru U.A.T. orașul Geoagiu rămân nemodificate, în forma adoptată prin HCL Geoagiu nr. 

62/29.05.2020. 

 

Art.  3.   Prezenta hotărâre poate fi atacata, conform procedurii si termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Art. 4.   Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- ANRSC; ADI SIGD Hunedoara;  

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

Geoagiu, 08.07.2022  

     

 

          INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

               Primar,                                                                                             Secretar General, 

       ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 
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 PRIMAR 

Nr. 89 / 08.07.2022  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu 

 

 

 

 Prin HCL Geoagiu nr. 161/2018 Consiliul Local Geoagiu și-a însușit contractul de achizitie 

publica avand ca obiect „Delegarea  gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/ 

Bârcea Mare constand in: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al 

deseurilor similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul 

Hunedoara”, înregistrat sub nr. 1760/27.11.2018, semnat de către ADI SIGD Județul Hunedoara în 

numele și pe seama unităților administrativ- teritoriale membre ale zonei de colectare 3 Centru/Bârcea 

Mare, având împreună calitatea de delegatar. 

            Operatorul serviciului de salubrizare SC Brai-Cata SRL  prin adresa nr.  4723/21.06.2019  ne 

comunică faptul că la nivelul orasului Geoagiu au fost încheiate numai un număr de 1132 contracte 

pentru 2304 persoane, iar pentru diferența de populație în număr de 3386 utilizatori urmează să emită 

factura către UAT Orasul Geoagiu. 

 Toți utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a plăti serviciile de care beneficiază, iar 

în situația în care refuză să încheie contractul de servicii cu operatorul, vor plăti o taxă specială la 

bugetul local din care se va achita factura emisă de operator. 

 În acest sens au fost adoptate HCL Geoagiu nr. 132 / 2019 privind aprobarea taxei speciale de 

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

Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu, precum și HCL Geoagiu nr. 62 / 2020  privind 

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

speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu. 

 Incepand cu data de 01.06.2020 s-au aprobat următoarele nivele ale taxei speciale de 

salubrizare la nivelul orașului Geoagiu: 

UAT Tip utilizator Valoarea taxei 

Urban Persoane fizice 11,8 lei/persoana/luna 

 

Agenti economici si instititii 

publice 

634,14 lei/tona 

 Începând cu data de 31.03.2020 operatorul serviciului de salubrizare SC Brai-Cata SRL a început 

să emită facturi pentru serviciile de colectare a deșeurilor menajere de la utilizatorii fără contract. 

Instituția noastră a contestat aceste facturi în instanță, însă acțiunile noastre au fost respinse, instanțele 

de judecată considerând că facturile emise de BraiCata SRL sunt legale și justificate. În aceste conditii 

instituția noastră a ajuns să înregistreze un debit restant de peste 900 mii lei, suma pe care trebuie să o 

recupereze de la utilizatorii fără contract de salubrizare. 

 În Regulamentul  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea 

Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu aprobat prin HCL Geoagiu nr. 62 / 2020   este prevăzut ca 

stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare  din oficiu să se facă pentru fiecare imobil deținut pe 

baza estimării unui număr de 4 persoane. Această situație nu corespunde realitătii, la nivelul orașului 
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Geoagiu fiind multe gospodării in care există o singură persoană, dar și gospodării în care sunt peste 10 

persoane.  

 Situația persoanelor care locuiesc in fiecare gospodărie este evidențiată în registrul agricol, astfel 

încât se impune ca taxa specială de salubrizare să se stabilească din oficiu prin raportare la numărul de 

persoane declarate in registrul agricol. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l supun spre 

dezbatere şi aprobare. 

 

 

Primar, 

Ec. Cărăguț Vasile 
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PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

Biroul Impozite și Taxe locale  

      Nr.  93/ 08.07.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu 

 

Prin HCL Geoagiu nr. 161/2018 Consiliul Local Geoagiu și-a însușit contractul de achizitie publica 

avand ca obiect „Delegarea  gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/ Bârcea 

Mare constand in: colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor 

similare din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”, 

înregistrat sub nr. 1760/27.11.2018, semnat de către ADI SIGD Județul Hunedoara în numele și pe 

seama unităților administrativ- teritoriale membre ale zonei de colectare 3 Centru/Bârcea Mare, având 

împreună calitatea de delegatar. 

            Operatorul serviciului de salubrizare SC Brai-Cata SRL  prin adresa nr.  4723/21.06.2019  ne 

comunică faptul că la nivelul orasului Geoagiu au fost încheiate numai un număr de 1132 contracte 

pentru 2304 persoane, iar pentru diferența de populație în număr de 3386 utilizatori urmează să emită 

factura către UAT Orasul Geoagiu. 

 Toți utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a plăti serviciile de care beneficiază, iar 

în situația în care refuză să încheie contractul de servicii cu operatorul, vor plăti o taxă specială la 

bugetul local din care se va achita factura emisă de operator. 

 În acest sens au fost adoptate HCL Geoagiu nr. 132 / 2019 privind aprobarea taxei speciale de 

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

Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu, precum și HCL Geoagiu nr. 62 / 2020  privind 

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

speciale de salubrizare pentru Unitatea Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu. 

 Incepand cu data de 01.06.2020 s-au aprobat următoarele nivele ale taxei speciale de 

salubrizare la nivelul orașului Geoagiu: 

UAT Tip utilizator Valoarea taxei 

Urban Persoane fizice 11,8 lei/persoana/luna 

 

Agenti economici si instititii 

publice 

634,14 lei/tona 

 Începând cu data de 31.03.2020 operatorul serviciului de salubrizare SC Brai-Cata SRL a început 

să emită facturi pentru serviciile de colectare a deșeurilor menajere de la utilizatorii fără contract. 

Instituția noastră a contestat aceste facturi în instanță, însă acțiunile noastre au fost respinse, instanțele 

de judecată considerând că facturile emise de BraiCata SRL sunt legale și justificate. În aceste conditii 

instituția noastră a ajuns să înregistreze un debit restant de peste 900 mii lei, suma pe care trebuie să o 

recupereze de la utilizatorii fără contract de salubrizare. 

 În Regulamentul  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru Unitatea 

Administrativ Teritoriala orașul Geoagiu aprobat prin HCL Geoagiu nr. 62 / 2020   este prevăzut ca 

stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare  din oficiu să se facă pentru fiecare imobil deținut pe 

baza estimării unui număr de 4 persoane. Această situație nu corespunde realitătii, la nivelul orașului 

Geoagiu fiind multe gospodării in care există o singură persoană, dar și gospodării în care sunt peste 10 

persoane.  
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 Situația persoanelor care locuiesc in fiecare gospodărie este evidențiată în registrul agricol, astfel 

încât se impune ca taxa specială de salubrizare să se stabilească din oficiu prin raportare la numărul de 

persoane declarate in registrul agricol. 

 Stabilirea din oficiu a taxei speciale de salubrizare se face prin emiterea unor decizii de impunere 

emise în condițiile Codului de procedura fiscală 

 Proiectul de hotarare se intemeiaza pe dispoziţiile art. 8 alin. (3) lit. ,l"-,,k", art. (9) alin. (2) lit. 

,,d", art. 10 alin. (5), art. 42 alin. (1) lit. ,,c", art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, cu modificarile și completariule ulterioare, coroborate cu art. 25-27 din 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile și 

completarile ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile  

și completarile ulterioare; art. 484 alin. (1),  art. 454 lit. ,,g" din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile  și completarile ulterioare 

Competenţa de adoptare a acestei hotarari revine consiliului local conform  art. . 129, alin (2), lit. 

“d”, alin. (7), lit.”n”  şi ale art. 139, alin. (3), lit. “c” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

     Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 

  

 

 

 

Biroul Impozite și Taxe locale 

Igna Ioan 

 

 

 


