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Anexa la HCL nr. _____/___________2020
REGULAMENT
Privind instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de
habitat cu destinație specială de salubritate pentru utilizatorii casnici (persoane
fizice) de pe raza comunei Cordun
CAPITOLUL I.
DISPOZIȚII GENERALE
ART.1
(1) Pe raza administrativ teritorială a comunei Cordun se instituie taxa de habitat
cu destinație specială de salubritate pentru utilizatorii casnici- persoane fizice,
începand cu data 01.01.2021.
(2) Prezentul Regulament are ca obiect metodologia de instituire, stabilire cuantum,
încasare și administare a taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, denumită
generic în cele ce urmează și „ taxă de salubrizare” instituită ca tază specială în temeiul
prevederilor art.484 alin (1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului de salubrizare a
localităților nr.101/2006 republicată- cu modificările și completările ulterioare, in
interesul functionarii in parametrii corespunzatori a serviciului de salubrizare, de care
beneficiază întreaga comunitate locală și individual utilizatorii casnici- persoane fizice,
începând cu data de 01.01.2020.
ART.2. Utilizatorii casnici (persoane fizice) ai serviciului de salubrizare
(1) Utilizatorii casnici persoane fizice, beneficiază de serviciul de colectare separată, din
poarta in poarta, pentru deseuri menajere cat si deseuri reciclabile;
(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează cu frecvențele de colectare prevăzute
în programele de colectare separată a deșeurilor menajere generate de utilizatorii casnici
aprobate de Primăria comunei Cordun, care au un caracter continuu, permanent,
repetitiv.
(3) Persoanele fizice beneficiare ale art. 1 din hotarare care domiciliază pe raza
comunei Cordun au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare,
următoarele obligații:
a) să depună declarațiile de impunere conform prezentului Regulament
b) să asigure precolectarea separată pentru deseurile menajere si deseurile
reciclabile;
c) sa efectueze cu regularitate operatiuni de curatenie in fata propriei
proprietati dar si in interiorul acesteia ( in conditiile in care ar afecta vizual
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imaginea comunei Cordun ) in sezonul cald cat si in sezonul rece ;
d) sa achite in integralitate debitele datorate bugetului local;
e) alte obligații prevăzute în Legea nr.101/2006, republicată, cu modificările
ulterioare, care fac referire la serviciul de salubrizare, Ordonanța de urgență
aGubernului nr.163/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje și a celorlalte acte normative în vigoare privind managementul
deșeurilor.
(4) Taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare se plătește de către
utilizatorii serviciului public persoane fizice, proprietari sau chiriasi ai imobilelor
situate pe raza comunei Cordun.
CAPITOLUL II. -REGULI PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE HABITAT CU
DESTINAȚIA SPECIALĂ DE SALUBRITATE
ART.3. Taxa de habitat cu destinația specială de salubrizare instituită prin
prezentul Regulament este datorată numai de persoane fizice, utilizatorii casnici
locuitori/ deținători de locuințe sub orice titlu pe raza Comunei Cordun.
ART. 4. (1) Cuantumul taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare este
stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local Cordun, conform legii.
(2) Pentru anul 2021, la stabilirea cuamnumului taxei s-a avut în
vedere un impact cât mai redus asupra veniturilor populației concomitent cu stimularea
colectării selective a deșeurilor menajere si mentinerea unui aspect peisagistic
corespunzator al comunei Cordun.
ART. 5. (1) Pentru luarea în evidență și calcularea taxei de habitat cu destinație
specială de salubrizare persoanle fizice care dețin în propriete locuințe în Comuna
Cordun, precum și chiriașii/concesionarii/administrorii etc. din locuințele proprietate de
stat/UAT, au obligația depunerii Declaratiei de impunere conform modelului atasat la
prezentul Regulament, dată pe propria răspundere, sub incidența răspunderii penale
privind falsul în declarații, privind numărul persoanelor care locuiesc la adresa
declarată, pana cel tarziu data de 31.03.2020.
În cazuri justificate, declarația poate fi depusă și de către alt membru major al familiei
titularului dreptului de proprietate si la o data ulterioara datei de 31.03.2021.
(2) Proprietarii de imobile cu destinația de locuință de pe teritoriul
administrativ al Comunei Cordun au obligația depunerii declarației pentru stabilirea
cuantumului taxei de habitat cu destinașie specială de salubrizare, conform Anexei nr.1
la Regulament, indiferent de domiciliul sau reșsedința acestora, în alte unități
administrativ- teritoriale sau în afara teritoriuluiRomâniei. Declarația se depune pentru
fiecare unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie că este inchiriată
altor persoane fizice sau ocupată de persoane luate în spațiu/tolerate la proprietar etc.
ART.6. Contribuabilii au obligația de a depune o declarație la Serviciu Buget,
contabilitate, impozite și taxe locale Comuna Cordun, în termen de 30 zile de la data
aparitiei oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în
imobil, conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament.
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Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals în
declarații.
ART.7. (1) În cazul nedepunerii declaratiei de impunere în vederea stabilirii
taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare, obligația de plată se va stabili din
oficiu, de către compartimentul de resort pe baza datelor și informațiilor deținute despre
utilizator din evidențele fiscale, precum și pe baza informațiilor obținute de la terți, cu
incadrarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 din hotarare, pentru presoanele cu domiciliul
stabil in raza U.A.T. Cordun.
(2) Urmare a stabilirii din oficiu a obligației de plată a taxei de habitat cu
destinație specială de salubrizare, se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea
taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare, decizii care vor fi comunicate
utilizatorilor.
(3) Obligația de plată a taxei de habitat cu destinație specială de
salubrizare stabilă va putea fi modificata în cursul anului pe baza declarațiilor de
impunere depuse de contribuabili.
ART. 8. În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane
existente în fiecare locuință, proprietarii au obligația să furnizeze modificările survenite
ca urmare a declarării numărului de persoane la plata taxei de habitat.
ART. 9. Verificarea informatiilor oferite in continutul declaratiilor depuse de
contribuabili cat si verificarea respectarii conditiilor impuse beneficiarilor art. 1 din
hotarare va fi efectuata de personal angajat din cadrul aparatului de specialitate al
primarului imputernicite/insarcinate in mod expres prin dispozitie emisa de
conducatorul unitatii.
ART.10.(1) Pot beneficia de scutirea de la plata taxei de habitat cu destinatie
speciala de salubrizare persoanele care sunt plecate la munca in strainatate si/sau
elevii si studentii care nu locuiesc la adresa de domiciliu.
(2) Pentru a beneficia de scutire persoanele nominalizate la alin. (1)
vor prezenta dupa caz urmatoarele documente: declaratie notariala din care sa rezulte
ca isi desfasoara activitatea in strainatate si nu beneficiaza de serviciul de salubrizare,
in original,adeverinta de elev sau adeverinta de student in original, care vor fi depuse
alaturi de o solicitare pana la data de 31 martie a anului 2021
ART.11. Taxa de habitat se plateste anual pana la data de 31 martie,dupa aceasta
data se vor calcula majorari conform Codului fiscal si codului de procedura fiscala
valabil in anul 2021.
ART.12. Responsabilitatea încasării taxei de habitat cu destinația specială de
salubrizare, controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revine
aparatului de specialitatate al Primarului comunei Cordun.
ART.13. Modelul declarațiilor este prevăzut în Anexele nr.1 și nr.2 la prezentul
Regulament.
ART.14. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice
prevedere contrară, cuprinsă în acte administrative adoptate anterior de către Consiliul
Local Cordun își încetează aplicabilitatea.
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Declarația de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat
cu destinația specială de salubrizare
DECLARAȚIE DE IMPUNERE
PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT
CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE
Subsemnatul/a ________________________________________, domiciliat în
_____________, str. _____________________________, nr.________, posesor al
imobilului/proprietății din Comuna Cordun, str. ___________________________, nr.
_______, BI/CI., seria ______, nr. _________, eliberat(ă) de
______________________, la data de _______________________,
telefon____________________________, adresa de e-mail
_________________________________, declar pe propria răspundere că în unitatea
locativă locuiesc un nr. de ____ membri,reprezentând numărul total al persoanelor care
locuiesc la adresa proprietății sus- menționată, începând cu data de
____________________________.
Declar de asemenea ca doresc sa beneficiez de dispozitiile art. 1 din H.C.L. nr. ____
/ _____ .
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că
datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data _______________

Numele și prenumele____________________
Semnătura ____________________________
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Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii taxei de habitat cu
destinația special de salubrizare
DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE
PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT
CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE
Subsemnatul/a ________________________________________, domiciliat în
_____________, str. _____________________________, nr.________, posesor al
imobilului/proprietății din Comuna Cordun, str. ___________________________, nr.
_______, BI/CI., seria ______, nr. _________, eliberat(ă) de
______________________, la data de _______________________,
telefon____________________________, adresa de e-mail
_________________________________, declar pe propria răspundere că în unitatea
locativă s-a schimbat componența celor care locuiesc de un număr de ___ membri la un
număr de ____ membri, reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la
adresa proprietății sus- menționată, începând cu data de
____________________________.
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că
datele din această declarație sunt corecte și complete.

Data _______________

Numele și prenumele____________________
Semnătura ____________________________
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