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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, 
respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în comuna Provița de Sus 

 
Având în vedere : 
- Adresa S.C. Floricon Salub S.R.L. nr. 3/06.01.2020 înregistrată sub nr.562/08.01.2020 la 
Primăria comunei Provița de Sus 
- HCL  Provița de Sus Nr.7/17.02.2017, privind stabilirea taxei speciale de salubrizare  
- HCL Provița de Sus  nr.34/ 28.08.2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
UAT Comuna Provița de Sus pentru aprobarea tarifelor diferențiate la colectarea și transportul 
deșeurilor municipale, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova “ . 
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - prevederile art.26 din Legea nr.101/2006 , privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată,  
Analizând : 
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.2609 /09.04.2021 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Proviţa de Sus, în calitatea sa de iniţiator,   
- Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al UAT,  
- Avizele  celor trei comisii:   
    - Comisia Buget, Finanţe, Amenajarea teritoriului şi Urbanism, Ecologie şi Protecţia mediului;    

         - Comisia pentru Administraţie Publică Locală, Juridic, Relaţii cu cetăţenii; 
    - Comisia  pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Protecţie socială, Tineret şi Sport;   

      -  Avizul de legalitate al  Secretarului General al UAT Provița de Sus .  
           
          În temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) și alin.(7), lit.i) și n), 

art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.c), art. 140 alin (1), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 198, art. 199 
și art.243 alin. (1) lit. a) , din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Consiliul Local al comunei Proviţa de Sus, adoptă prezenta hotărâre:  
 
Art.1 Se stabilește tariful pentru utilizatorii casnici la cuantumul de 9,75lei/persoană/lună, cu 
TVA, iar pentru utilizatorii non - casnici la cuantumul de 419,89lei/tonă, cu TVA, conform 
Actului Adițional nr.5 la contractul nr.888A/452/05.06.2018 dintre Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și S.C.FLORICON 
SALUB S.R.L. 
Art.2 Începând cu data de 01.06.2021 se modifică cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice și juridice fără contract de prestări servicii de salubrizare încheiat cu operatorul 
acestor servicii publice și se stabilește la nivelul tarifului, respectiv:  
- pentru persoanele fizice 9,75lei taxă individuală de salubrizare persoană/lună, cu TVA. 
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-  pentru persoanele juridice: 419,89lei/tonă/lună cu TVA. 
Art.3 Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu Compartimentul Taxe şi Impozite 
Financiar Contabil, din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus vor ţine la zi evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestaţiei . 
Art.4 Persoanele fizice şi persoanele juridice care depozitează deşeuri menajere în spaţii 
aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei Provița de Sus, vor fi sancţionaţi conform 
prevederilor H.C.L. nr.9/14.03.2007 și H.C.L. nr. 38/31.10.2011 referitor la stabilirea şi 
sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei 
publice în comuna Provița de Sus. 
Art.5 Se aprobă ,,Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare” 
actualizat - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre . 
Art.6  Se aprobă modelul de : 
 a) Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane 
fizice/persoane juridice – actualizate,  anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre şi 
 b) Decizie de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, pentru persoane 
fizice/persoane juridice – actualizate conform anexelor  nr.4 şi 5, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
c)  Comunicare privind obligativitatea depunerii Declarației de impunere privind taxa specială de 
salubrizare – anexa nr.6  
Art.7 Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre 
Art.8  Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de 
la aducerea la cunoştinţă publică. 
Art.9 Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Taxe şi Impozite 
Financiar Contabil, din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus 
Art.10 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică potrivit prevederilor legale în vigoare și 
se va comunica persoanelor şi autorităţilor publice interesate de Secretarul General al comunei 
Provița de Sus. 

  
    Președinte de ședință,                                                            Contrasemnez pentru legalitate, 
    Irimioiu Marius - Ion                                                                  Secretar General al UAT 
                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 19 
Data 22.04.2021 
 

    
 
 

Nr.consilieri 
în  funcție 

Nr.consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi 
abţinere 

         11 11 11 - - 
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ROMÂNIA                                                  ANEXA Nr. 1 LA HCL Nr.19 din 22.04.2021 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRIZARE - ACTUALIZAT 

 

Reglementări generale: 
 

 Art.1 Potrivit prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 30 din Legea 
nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor 
publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, stabilind cuantumul 
taxelor speciale anual, şi aprobând regulament de stabilire a modului de organizare 
şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele 
respective. 
Art.2 În conformitate cu contractul nr.888A/452/05.06.2018 dintre Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor 
Prahova și S.C.FLORICON SALUB S.R.L., modificat prin acte adiționale, S.C. 
FLORICON SALUB S.R.L. în calitate de operator al serviciilor publice de 
salubritate în comuna Provița de Sus, asigură ridicarea şi transportul deşeurilor  
menajere de la toţi utilizatorii, acestor servicii. 
Art. 3 Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor nr.101/2006, republicată, pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de 
prestare a serviciului de salubrizare; 
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunități 
locale. 
 c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 
 

II. Modul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare: 
 

Art.4 În baza HCL  Provița de Sus Nr.7/17.02.2017, privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare, respectiv HCL Provița de Sus  nr.34/28.08.2019 privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Comuna Provița de Sus 
pentru aprobarea tarifelor diferențiate la colectarea și transportul deșeurilor 



4 
 

municipale, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul 
pentru Managementul Deșeurilor Prahova“ a fost aprobată: 
- organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare,  
- încheierea Contractului de prestări servicii cu operatorul S.C. FLORICON 
SALUB S.R.L., în vigoare şi în prezent, cu modificările cuprinse în actele 
adiţionale și 
- tarifele la colectarea și transportul deșeurilor municipale. 
Operatorul răspunde de organizarea cantitativă şi calitativă a activităţii de colectare 
a adeşeurilor menajere conform obligaţiilor contractuale. 
 

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa 
specială de salubrizare, condiţii de impunere: 
 

Art.5 Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa 
specială de salubrizare sunt: 
a) persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 
serviciilor publice de salubritate în comuna Provița de Sus ; 
b) persoanele juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul 
serviciilor publice de salubritate în comuna  Provița de Sus; 
Art.6  a)Compartimentul financiar contabil aplică taxa specială de salubrizare pe 
bază de declaraţii de impunere (anexa nr. 2, anexa 3 la HCL nr.7 /17.02.2017, 
modificată prin prezenta hotărâre), ori din oficiu, în baza deciziei de impunere 
(anexa nr.4 şi anexa nr. 5 la H.C.L. nr.7/17.02.2017 modificată prin prezenta 
hotărâre).  
b) Prin grija Compartimentului Taxe şi Impozite Financiar Contabil, se va 
transmite Comunicare (anexa 6 la HCL nr.7 /17.02.2017, modificată prin prezenta 
hotărâre) către toate persoanele fizice/juridice ce dețin imobile/respectiv locuiesc 
pe raza comunei Provița de Sus, județul Prahova, dar nu au contract de prestare a 
serviciului de salubrizare cu operatorul ce prestează acest serviciu la nivelul 
comunei. 
c) Persoana fizică/juridică are obligaţia de depunere a declaraţiilor de impunere în 
termen de 10 zile de la primirea Comunicării.  
d) În caz de nedepunere a declaraţiei, ori refuz al declarării bazei de impunere se va 
emite decizia de impunere din oficiu. 
Art.7  În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare 
datorată de persoane fizice, se vor lua în calcul 4 persoane pentru o locuinţă, 
respectiv se va aplica taxa specială de salubrizare în sumă de 39 lei/ lună, iar în 
cazul persoanelor juridice, se va aplica taxa specială în cuantum de 419,89 
lei/tonă/lună . 
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  Dacă există indicii că la adresa respectivă locuiesc mai mult de 4 persoane se va 
intocmi un proces verbal constatator și se va face impunere pentru numărul  de 
persoane ce au domiciliul/reședința la acea adresă . 
Art.8. În cazul schimbărilor intervenite în cursul anului, atât persoanele fizice cât 
şi persoanele juridice au obligaţia de a depune o nouă declaraţie rectificativă în 
termen de 15 de zile de la data apariției modificărilor. 
 

IV. Termenele de plată ale taxei speciale de salubrizare şi modalităţile de 
plată: 
 

Art.9 Taxa specială de salubrizare se plăteşte trimestrial până la datele de 31 
martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie inclusiv şi se încasează la casieria 
Primăriei comunei Provița de Sus, ori prin virament bancar.  
Art.10  Pentru neplata la termen se aplică majorările de întârziere.  
 Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale 
principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
Art.11. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine aplicarea măsurilor de 
urmărire şi executare silită prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 V. Dispoziţii finale: 
 

Art.12 Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod 
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului 
public de salubritate . 
Sumele rămase neutilizate se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 
Art.13 Acordul persoanelor fizice şi juridice la stabilirea taxei speciale de 
salubritate se consideră dat ca urmare a necontestări hotărârii Consiliului Local 
Provița de Sus privind  instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor 
de care beneficiează utilizatorii fără contract din comuna Provița de Sus şi 
aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de 
salubrizare” - actualizate. 
 
 
    Președinte de ședință,                                                           Contrasemnez pentru legalitate, 
    Irimioiu Marius - Ion                                                                  Secretar General al UAT 
                                                                                                                jr. Goagă Gabriel     
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 19/22.04.2021 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

DECLARAȚIE DE IMPUNERE 
PENTRU STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

PENTRU PERSOANELE FIZICE 
 

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în                                                 ,  
Satul/Str. ____________________________, nr. ________, bloc ________, scara ___, Etaj ______, 
ap. _________, posesor al imobilului din comuna Provița de Sus, Sat/str. ______________________,  
nr. ________, bloc _____, Scara ____, etaj _____, ap _____, B.I./C.I. seria ____ nr. _____________, 
eliberat(ă) de                                                , la data de _____________, Telefon ________________, 
adresă de e-mail        ______________________, declar pe proprie răspundere că în unitatea locativă 
locuiesc un numar de ....... membri, după cum urmează: 
 

    Nr. 
Crt. 

Numele și Prenumele 
  

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
 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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Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 19/22.04.2021 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoanele juridice care nu deţin contract 

cu operatorul serviciului de salubrizare 
în conformitate cu H.C.L nr.    

 
Subscrisa __________________________________________având sediul în  

______________________ ,str. ___________________, nr.______ ,punct de lucru (dacă este cazul) în 
comuna___________________________localitatea ______________________ , 
str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , identificată prin 
CUI______________________, reprezentată prin _________________________________, în calitate de 
______________________________, declar pe proprie răspundere că societatea deţine următorul 
/următoarele, sediu/puncte de lucru pe raza comunei Provița de Sus: 

 

Adresa	sediu/punct	de	lucru	 Deţine/	 nu	 deține	
contract	 cu	 operatorul	
serviciului	de	salubrizare

Suma	de	plată	

   

   

   

   

   

   

   

 
Mă oblig ca orice modificare privind datele înscrise în prezenta declaraţie să o comunic în scris 
Compartimentului Taxe şi Impozite Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus în 
termen de 15 zile. 
�

În cazul în care persoana juridică deţine contract valabil cu operatorul serviciului de salubrizare, se va 
anexa copia, conform cu originalul. 
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele din această declarație sunt 
corecte și complete. 
 
 
Data________________                                Semnătura reprezentantului  
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Anexa nr.6 la H.C.L. nr. 19/22.04.2021 
ROMÂNIA                                                         
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIŢA DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

COMUNICARE 
Privind obligativitatea depunerii Declarației privind taxa specială de salubrizare 

 
Către  

Persoana fizică/persoana juridică 
 

 
Numele și prenumele/denumirea    __________________________________________ 

având domiciliul/sediul în localitatea                                                 , sat ______________________   str. 
___________________, nr.______ , bl.___,sc.___,et.   , ap.___ , Județul/Sectorul                        , cod 
poștal                     . 
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr...../.............. privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
datorate de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract 
încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, precum și ale Notificării transmise de operatorul 
serviciului de salubrizare . 
Vă aducem la cunoștință că în termen de 10 zile de la primirea prezentei, aveți obligația să depuneți la 
Compartimentul Taxe şi Impozite Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Provița de Sus 
Declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare. 
Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu. 
 
 
 
 

PRIMAR 
............................ 

  

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        


