
  

ROMÂNIA        Anexa nr. 1  
JUDEŢUL BACĂU       la HCL nr.______ 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU    din______________2007 
    
 

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău  
pentru anul 2008 

 
 Pct. 1 – Serviciul public de salubrizare funcţionează în cadrul Direcţiei de 
salubrizare şi spaţii verzi cu activităţi ce sunt stabilite de către direcţia respectivă 
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare conform anexei nr. 2. 
   Pentru funcţionarea acestui serviciu, se stabileşte taxa specială denumită  
“taxă de salubrizare”. 
 

Pct. 2 - Taxa de salubrizare se plăteşte de toţi cei care produc deşeuri 
menajere şi nemenajere, de cei ce beneficiază de zonele de agrement şi spaţii verzi 
existente, precum şi de cei ce utilizează drumurile publice pe raza municipiului 
Bacău. 
 Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului şi persoanele juridice 
care au sediul, punct de lucru, sau desfăşoară activităţi economice în municipiul 
Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin  prezenta hotărâre. 
 
 Pct. 3 - Persoanele fizice prevăzute la pct. 2, sunt obligate la plata acestei 
taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor 
existenţi la o anumită adresă. 
 Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii 
taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă 
(membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.). 
 
 Pct. 4 - Persoanele juridice au obligaţia de plată a taxei de salubrizare în 
funcţie de numărul de persoane angajate: (cu contract individual de muncă, contract 
individual de muncă cu timp parţial, contract de colaborare, cenzori, sezonieri, 
zilieri, etc.). 
 În cazul în care persoana juridică nu are angajaţi, aceasta datorează taxa de 
salubrizare pentru reprezentanţii legali ai acesteia (asociaţi, administratori, alte 
persoane cu funcţii de conducere), proporţional cu perioada cât desfăşoară 
activitate. 
 
 Pct. 5 - Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative la 
nivelul: cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor 
judecătoreşti, de expertiză), precum şi asociaţiile familiale, datorează taxă de 
salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice. 



  

 Pct. 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice cât şi pentru 
persoanele juridice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de 
depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare este 30.01.2008. 

La declaraţiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului 
prin declaraţii rectificative. 

 Temenul de depunere a declaraţiei rectificative este de 30 de zile de la data 
modificării numărului de persoane prevăzute la punctele 3 şi 4. 

 
Pct. 7 - În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din 

oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date şi informaţii deţinute 
de acestea (date şi informaţii obţinute în urma controalelor efectuate la alţi 
contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al 
plătitorului, informaţii de la terţi, etc.). 

 
 Pct. 8 - Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi 
depunerea acestora peste termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională cuprinsă între 25 lei şi 2500 lei. 
 
 Pct. 9 - Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în acelaşi timp înştiinţare de 
plată. 
  
 Pct. 10   – Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele: 
 - pentru persoanele fizice           4  lei/lună; 
 - pentru persoanele juridice  8 lei/persoane prevăzute la pct. 4 /lună. 
 Instituţiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru 
persoanele fizice. 
  
 Pct. 11   - Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii 
de persoane fizice: 

a. persoanele încadrate  cu grad de invaliditate 1 sau 2; 
b. persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat; 
c. luptătorii revoluţiei din decembrie 1989; 
d. veteranul de război; 
e. persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu 

începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit 
persecuţii din motive etnice, după cum urmează: 

1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate; 
2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere sau în lagăre de 

concentrare; 
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu; 
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată; 



  

5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii; 
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, 

dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 
f. persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: 

1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza 
unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice; 

2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri 
administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; 

3. a fost internată în spitale de psihiatrie; 
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu; 
5. a fost strămutată într-o altă localitate; 

g. soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în 
timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutăţi, 
deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 

h. soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de 
psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din 
prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; 

i. soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi 
care, din motive de supravieţuire a fost nevoit să divorţeze de cel închis, 
internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, 
dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu 
victima până la decesul acesteia; 

j. persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; 
k. persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după 

data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această 
dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului. 

l. persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, 
precum şi cele din rezistenţa armată care au participat la acţiuni de 
împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist. 

 
Persoanele aflate în evidenţa Direcţiei Impozite şi Taxe Locale cu dosare 

întocmite de Serviciul Public de Asistenţǎ Socialǎ – Biroul Prevenire şi Combatere 
a Sǎrǎciei, a cǎror venituri sunt sub venitul minmim garantat pe membru de familie, 
vor beneficia de scutire în procent de 100 % a obligaţiei bugetare restante, 
reprezentând – taxǎ de salubrizare – debit, majorǎri de întârziere – acumulate pânǎ 
la data de 31.12.2007. 

    În cazul unei calamitǎţi naturale, persoanele fizice din municipiul Bacǎu 
afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare 
aferentǎ anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii urmǎtoare celei în care 
s-a produs evenimentul, proporţional cu perioada rǎmasǎ pânǎ la sfârşitul anului. 

Sunt deasemeni scutite la plata taxei de salubrizare: 



  

Primăria municipiului Bacău, instituţiile bugetare finanţate de la bugetul 
local al municipiului Bacǎu, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit fără scop lucrativ, 
cultele religioase recunoscute oficial în România, instituţiile sau unităţile care 
funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
fundaţiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta 
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural, precum şi organizaţiile umanitare care au ca unică 
activitate întreţinerea şi funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru 
ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii. 

 
Pct. 12  - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în douǎ 

rate egale, astfel: 
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie; 
- 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, 

octombrie, noiembrie, decembrie.  
Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul şi plata 

majorǎrilor de întârziere precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare 
silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.  

 
Pct. 13  - Cetăţenii care probează cu documente de tipul: viză de frontieră, 

viză flotant, acte de încorporare, adeverinţe de internare în spitale din alte localităţi, 
etc., din care să rezulte că au lipsit din localitate consecutiv cel puţin 16 zile dintr-o 
lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată.  

Pentru persoanele juridice se va proceda în acelaşi mod, în situaţiile în care  
vor proba cu documente justificative că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe 
raza municipiului Bacău. 

 
Pct. 14   - Persoanele fizice şi juridice care plătesc taxa de salubrizare cu 

anticipaţie pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o 
bonificaţie de  10 %. 

 
Pct. 15  - Veniturile realizate din taxa de salubrizare şi cheltuielile ocazionate 

de funcţionarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 4 şi  5 la prezenta hotărâre. 
 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACǍU 

Ing. ROMEO STAVARACHE 


