
                                                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SALAJ 

COMUNA RUS 

PRIMAR 

RUS nr.39, tel :0260639302; fax: 0260639394; 

Web: www.comunarus.ro;  e-mail: comunarus@yahoo.ro  
                                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                       Nr.448/26.02.2019                              

            privind aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare 

                      Primarul comunei Rus , 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.447/26.02.2019 ; 

-  raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Rus  ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus ; 

- art.10 , alin. (12) și (15) din Legea nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată , cu modificările și completările ulterioare , inclusiv modificările aduse de OUG 

nr.114/2018, art.74, alin.(1); 

– art. 6, alin. (1), lit.(k), art. 26 alin. (1), lit. (c) , alin. (3) și alin. (5) din Legea nr 101/2006 a 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare și 

Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului –cadru al Serviciului de salubrizare a 

localităților; 

– art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

-  prevederile art.36, alin.(2), lit.(d) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                           

În  temeiul art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
                                                  

                                                                        PROPUN: 

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare conform 

Anexei nr.1, cu toate modelele de formulare anexă cuprinse în regulament. Regulamentul 

împreuna cu anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. (1) Pe raza administrativ-teritorială a Comunei Rus, taxa specială de salubrizare , se 

aplică  pentru prestațiile de care beneficiază individual utilizatorii serviciului public de 

salubrizare, fară contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul acestor servicii 

publice. 

             (2)  Impunerea taxei speciale de salubrizare are la bază contractual de prestare a 

serviciului de salubritate a localității , încheiat între Primăria comunei Rus și operatorii de 

salubritate, în numele comunității pe care o reprezintă .   
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Art.3. (1) În cazul persoanelor fizice, fizice autorizate și asimilate acestora, persoanelor juridice, 

pentru imobilele cu destinația de locuință, fără contract de salubrizare, cuantumul taxei speciale 

de salubrizare este: 

a) 3,5 lei/persoană/lună înmulţită cu numărul de persoane declarate de contribuabil sau impuse 

din oficiu, după caz ; 

b) 3,5 lei/lună/clădire pentru clădirile nelocuite sau locuite temporar (casă de vacanță) și la care 

nu este înregistrat nici un domiciliu/resedintă. 

Suma totală de plată se stabilește conform prevederilor Regulamentului (Anexa nr.1 la prezenta 

hotarare). 

         (2) În cazul persoanelor fizice, fizice autorizate si asimilate acestora si pentru persoanele 

juridice, pentru imobilele cu alta destinație decat cea de locuință, fără contract de salubrizare, 

cuantumul taxei speciale de salubrizare este de: 

a) 150 lei/mc./lună, inmultit cu numarul de m.c. declarati de contribuabil; 

b) 150 lei/m.c./lună înmulţit cu cantitatea estimată de 2,5 m.c /lună, în cazul celor care nu depun 

declaraţii; 

c) 20 lei/lună în cazul imobilelor cu destinație nerezidenţială (așa cum rezultă din documentele 

de dobândire), unde nu se desfășoară activitate. 

Suma totală de plată se stabileste conform prevederilor Regulamentului (Anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre). 

         (3) Actualizarea cuantumului taxei speciale de salubrizare se va realiza, concomitent cu 

actualizarea tarifelor aplicate serviciului public de salubrizare, prin Hotararea Consiliului Local 

al Comunei Rus. 

Art.4. Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul 

contabilitate – impozite și taxe locale , din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Rus.   

 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei  Rus , în termenul 

prevăzut de lege , către : 

                    -    Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

                    -    Operatorul de salubritate ; 

                    -    D-lui Primar al comunei; 

                    -    Compartiment contabilitate- impozite și taxe; 

                    -    Dosar hotărâri și Dosar ședință; 

                    -    Se aduce la cunostință publică prin afisare pe site: www.comunarus.ro  

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                  Secretarul comunei,  

PINTEA ALEXANDRU                                                           Bora Ioan-Marian 
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