
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T A R A R E
privind modificarea  Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de 

 de salubrizare in comuna Cocora, judetul Ialomita, aprobat prin Hotararea Consiliului
local nr.27/24.05.2012

                           Consiliul local al comunei Cocora, judetul Ialomita,
                           Avand in vedere:
                           -prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                           -prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                           -prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
                           -prevedrile H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
                           -adresa nr.10.144/29.05.2012 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa.
                            Examinand:
                            -raportul nr.1881/29.06.2012 al secretarului delegat al comunei;
                            -raportul de avizare nr.1971/10.07.2012 al comisiei pentru agricultura activitati 
economico-financiare, protectia mediului si turism;
                            -raportul de avizare nr.1974/10.07.2012 al comisiei juridice si de disciplina, 
amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala.
                             In temeiul art.45 din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E :

                             Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea consiliului local 
nr.27/24.05.2012, care va avea următorul cuprins:
                                      (1)  Se stabileşte cuantumul taxei de salubrizare în comuna Cocora, astfel:
                                       -pentru persoane fizice -3 lei/persoana/luna;
                                       -pentru agentii economici şi instituţii publice  - 50 lei/luna;
                                       (2) Familiile care achită integral taxa de salubrizare pentru anul în curs 
pâna la 31 martie, vor beneficia de o reducere de 10% din suma datorată pentru acest serviciu.
                             Art.2. Articolul nr.10 alin.(2) şi (3) din Regulamentul de instituire  şi 
administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aprobat şi 
prezentat în anexa nr.1 la Hotarârea consiliului local nr.27/24.05.2012, se abrogă.         
                            Art.3.Primarul si compartimentul impozite si taxe locale vor aduce la indeplinire 
prezenta hotarare.
                            Art.4.Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Ialomita in 
vederea exercitarii controlului de legalitate si va fi adusa la cunostinta publica prin grija 
secretarului delegat al comunei.

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                        DRAGOSIN  AUREL
                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                    p.Secretarul comunei,
                                                                                                                      Stanciu Constantin
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                                                                                       Anexa nr.1 la H.C.L. nr.9/19.07.2012 

Regulamentul de instituire si administrare
a taxei speciale de salubrizare in comuna Cocora, judetul Ialomita

             I.Reglementari generale
               Art.1 - Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.
                           In baza prevederilor din Legea nr.101/2006 Legea serviciului de salubrizare a 
localitatilor, pentru asigurarea finantarii serviciului de salubrizare, utilizatorii achita contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin tarife(in cazul in care prestarea serviciului de salubrizare se face pe 
baza unui contract) sau prin taxe speciale , in cazul serviciilor de care beneficiaza individual fara 
contract.
              Art.2 - Conform art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, taxa speciala de salubrizare, instituita potrivit prevederilor 
prezentei hotarari se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, iar contul de 
executie al acesteia se aproba de Consiliul local.
                          Sumele obtinute se vireaza in contul operatorului de salubrizare pentru efectuarea 
serviciilor de salubrizare pe intreg teritoriul comunei Cocora.

             II.Modalitati de stabilire a taxei speciale de salubrizare(conditii si termene 
             depunere a taxei speciale de salubrizare
            
              Art.3 - Pe teritoriul administrativ al comunei Cocora, pentru asigurarea serviciului de 
salubrizare, se instituie taxa speciala de salubrizare.
              Art.4 -(1) Taxa speciala de salubrizare se plateste de:
                        - persoanele fizice care au domiciliul sau resedinta in comuna Cocora, judetul 
Ialomita;
                        - persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfasoara 
activitati economice in comuna Cocora.
                         (2) Taxa speciala de salubrizare datorata vde persoanele fizice sau juridice  se 
calculeaza la un volum maxim de 100 kg sau 0,5 m.c.-resturi menajere-introduse in recipiente 
STAS sau in saci menajeri.
              Art.5 -(1) Persoanele fizice mentionate la art.4 din prezentul regulament, sunt obligate la 
plata taxei de salubrizare in functie de numarul de persoane din fiecare familie sau numarul 
persoanelor care locuiesc la o anumita adresa.
                         (2) In vederea calcularii taxei de salubrizare, proprietarul locuintei are obligatia 
depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei de salubrizare, conform anexei nr.2 la prezenta 
hotarare.In declaratie se vor mentiona toate persoanele care locuiesc la acea adresa(membrii 
familiei, rude, chiriasi, etc).
                        (3) Persoanele care desfasoara activitati pe baza liberei initiative, precum si 
asociatiile familiale, datoreaza taxa de salubritate in cuantumul stabilit pentru persoanele fizice 
doar in cazul in care activitatea se desfasoara in alta locatie(care este in proprietatea acestora) decat 
domiciliul, cu respectarea prevederilor din alin.(2).
             Art.6 -(1) Persoanele juridice mentionate la art.4 din prezentul regulament, sunt obligate la 
plata taxei, conform declaratiilor depuse.
                        (2) Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfasoara 
activitati economice in mai multe locatii pe teritoriul comunei Cocora, au obligatia depunerii 
declaratiei de impunere, specificand pentru fiecare punct de lucru sau locatie in care isi desfasoara 
activitatea, informatiile necesare calcularii taxei speciale de salubrizare, conform anexei nr.3 la 
prezenta hotarare.
                Art.7 -(1) Declaratiile privind taxa de salubrizare se depun in luna ianuarie a anului 
pentru care se calculeaza taxa.



                           (2) Prin exceptie, pentru anul 2012, declaratia privind taxa de salubrizare se depun 
pana la data de 1.07.2012 iar impunerea se va face proportional cu perioada ramasa din anul 2012. 
Urmare depunerii declaratiei, in termen de 30 de zile, persoanele fizice si juridice vor primi copia 
declaratiei depuse in care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorate si care constituie 
instiintare de plata.
                           (3) Declaratiile privind taxa de salubrizare pot fi modificate in timpul anului prin 
depunerea unei declaratii rectificative privind taxa speciala de salubrizare conform modelului 
prezentat in anexa nr.2 si anexa nr.3 la prezenta hotarare.
                           (4) Declaratiile rectificative se depun in termen de 30 de zile de la data apartitiei 
oricarei modificari a elementelor declaratiei privind taxa de salubrizare, urmand ca modificarea 
taxei de salubrizare sa se efectueze incepand cu luna urmatoare depunerii declaratiei.
                           (5) Declaratiile de impunere si declaratiile rectificative privind taaxa speciala de 
salubrizare se depun la compartimentul impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cocora.
               Art.8 -(1) In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de catre persoanele 
fizice, obligatia de plata privind taxa speciala de salubrizare se va stabili din oficiu, pe baza 
informatiilor din dosarul fiscal si din Registrul agricol.
                          (2) In cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare de catre persoanele 
juridice, obligatia de plata privind taxa speciala de salubrizare se va stabili din oficiu, in urma 
controlului efectuat de operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locatia in care 
acestea isi desfasoara activitatea.
                          (3) Urmare stabilirii din oficiu a taxei de salubrizare in cazul persoanelor fizice si 
juridice , se vor emite decizii de impunere pentru stablirea taxei speciale  de salubrizare, conform 
anexei nr.4 si respectiv anexei nr.5 la prezenta hotarare si se vor transmite contribuabililor.

               III. Termene si modalitati de plata a taxei speciale de salubrizare
        
                Art.9 -(1) Taxa speciala de salubrizare se plateste trimestrial, pana in ultima zi din 
trimestru.
                           (2) Pentru neachitarea la termenele prevazute la alin.(1) a taxei de salubrizare, se 
percep majorari de intarziere de 0,1%/zi.
                Art.10 -(1) Persoanele fizice si juridice care achita taxa de salubrizare cu anticipatie 
pentru tot anul in curs, pana la 31 martie , vor beneficia de o bonificatie de 10%.
                                   Prin exceptie, pentru anul 2012 nu se acorda bonificatia de 10%.
                Art.11 - Taxa speciala de salubrizare se incaseaza prin casieria compartimentului 
impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora.

               IV. Sanctiuni
             
               Art.12 -(1) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a 
declaratiei rectificative, constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii.
                            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre  persoanele 
imputernicite de la compartimentul impozite si taxe si casierie din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cocora.

                V. Dispozitii finale

                Art.13 -Colectarea deseurilor se va efectua de operatorul de salubrizare conform 
graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetatenilor comunei Cocora.
                Art.14 -Taxa speciala de salubrizare se va actualiza anual, pana la data de 31 decembrie 
a anului in curs pentru anul urmator.
     
                              Presedinte de sedinta,                                                Contrasemnaza,
                                   Dragosin  Aurel                                                  p.Secretarul comunei,
                                                                                                                  Stanciu Constantin


