
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL FĂGET 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E  
privind adoptarea unor măsuri ,,în stare de  urgenţă’’ pentru înlăturarea 

efectelor negative generate de întreruperea activităţii de colectare 
şi transport al deşeurilor menajere la nivelul unităţii administrativ- 

teritoriale  
 
                  Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară, 
  Având în vedere : 
 -adresa nr.1.441/25.02.2021 a ADID Timiş cu privire la încetarea 
activităţii de colectare şi transport a deşeurilor menajere la nivelul unităţilor 
administrativ- teritoriale din zona 4 Făget, ca urmare a rezilierii contractului 
nr.1.088/21.05.2018 de către operatorul de salubrizare S.C. BRAI-CATA 
S.R.L. ; 
 -Hotărârea nr.1/26.02.2021 a Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Făget  cu propunerea declarării stării de urgenţă în unitatea administrativ- 
teritorială Făget, respectiv zona 4 Făget ; 
          -Hotărârea nr. 22/02.03.2021 a CJSU Timiş privind constatarea 
existenţei unei situaţii de urgenţă la nivelul zonei 3 Deta şi zonei 4 Făget; 
  -Hotărârea nr. 2/04.03.2021 a Comitetului Local pentru Situaţii de 
Urgenţă Făget privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuităţii 
activităţii de colectare, transport şi depozitare deşeuri; 

-necesitatea adoptării unor măsuri legale în regim de urgenţă pentru 
asigurarea continuităţii activităţii de colectare şi transport deseuri prin 
încheierea unor contracte de prestări servicii pentru colectarea şi transportul 
deşeurilor menajere de la populaţie, respectiv, pentru preluarea şi transferul 
deşeurilor municipale de la Staţia de Transfer Făget la depozitul de deşeuri 
nepericuloase Ghizela; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local; 

-prevederile art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice;  
 -prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                   În temeiul art.129 alin.2 lit.d), art.139 alin.1 şi art.196, alin.1, lit.a) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
                Art.1.(1)-Se aprobă declanşarea procedurii de atribuire a 
contractului de prestări servicii colectare şi transport deşeuri menajere pe 
raza unităţii administrativ- teritoriale Făget în conformitate cu art. 104 alin. 1 
lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  



         (2)-Contractul de prestări servicii pentru colectarea şi 
transportul deşeurilor menajere la nivelul unităţii administrativ- teritoriale 
Făget va fi valabil până la data finalizării procedurii de atribuire a serviciului 
public de salubrizare, organizată de către A.D.I.D. Timiş, către un operator 
regional.  
       (3)-Se aprobă caietul de sarcini şi modelul contractului de 
prestări servicii. 
         Art.2.-Oraşul Făget va încheia un contract de prestări servicii 
pentru preluarea, transferul şi depozitarea deşeurilor municipale de pe raza 
oraşului Făget cu S.C. Polaris M Holding S.R.L. în corformitate cu art.104 
alin.1 lit.b).    
  Art.3.-Primarul oraşului Făget va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
  Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş, 
        -primar, 

     -afisat pe site-ul Primăriei. 
 
  
 
           CONTRASEMNEAZĂ                          PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        
           SECRETAR  GENERAL             Mureşan Ioan                    
              Jr.Sita Valentina      
              
               
 
                                                                                          
          Nr.41/ 4 martie  2021 
             SV/LL/4 ex. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A         
JUDEŢUL TIMIŞ  
ORAŞUL FĂGET     
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                              H O T Ă R Â R E  

privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea 
Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale  de salubrizare 

 
  Consiliul local al oraşului Făget, judeţul Timiş, întrunit în şedinţa 
ordinară, 
 -Luând în discuţie: 
                  -proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de 
salubrizare  şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei 
speciale de salubrizare iniţiat de către primarul oraşului Făget; 
          -necesitatea instituirii  taxei  speciale pentru contribuabilii  oraşului 
Făget, în vederea acoperirii costurilor de colectare, transport şi depozitare a 
deşeurilor produse; 
         -analizând Referatul de aprobare nr.9768/49/03.03.2021 al 
primarului oraşului Făget,  Raportul  nr.2411/03.03.2021 ; 
  -avizul comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local. 
 Având în vedere: 
                  - prevederile art.30 din Legea nr.273/2015 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
         -prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 
nr.82/2015 privind aprobarea regulamentul-cadru al Serviciului de salubrizare 
al localităţilor ; 
  -Hotărârea nr.22/02.03.2021 privind situaţia generată de 
întreruperea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor menajere la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, ca urmare a rezilierii contractului cu 
operatorul de salubrizare BRAI-CATA din Zona 3 Deta şi Zona 4 Făget din 
judeţul Timis, adoptată de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Timiş; 
  -prevederile  capitolului II,  Secţiunea 1, art. 7 alin.13) din Legea 
nr.52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, 
  În temeiul art.129 alin.2 lit.a), art.139 şi art.196, alin.1, lit.a) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
                    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
                   Art.1.-(1)Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare 
pentru contribuabilii oraşului Făget,  
     -pentru Oraşul Făget persoane fizice  15 lei / persoană/lună (dar 
nu mai mult de 5 persoane/imobil);   
      -pentru localităţile arondate - persoane fizice 7 lei / persoană/lună   
(dar nu mai mult de 5 persoane/imobil); 



  (2)Pentru persoanele juridice care nu au contract încheiat cu 
operatorul de salubrizare se instituie o taxă specială de 142,8 lei/m3/lună. 
      Art.2.-Se aprobă Regulamentul de stabilire şi aplicare a taxei 
speciale  de salubrizare conform anexei la prezenta hotărâre. 
  Art.3.-Primarul oraşului Făget şi Biroul economic vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică : 
        -dosar hotărâri, 
        -Instituţiei Prefectului –Judeţul Timiş, 
        -aparatului de specialitate al primarului, 

     -afisat pe site-ul Primariei. 
 
  
 
 
             CONTRASEMNEAZĂ       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                 
    SECRETAR GENERAL        Mureşan Ioan 
                 Jr. Sita Valentina     
 
 
 
 

Nr.42/ 4 martie  2021 
             SV/LL/4 ex. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      



      Anexa la HCL nr.42 din04.03. 2021 
 
 

REGULAMENTUL 
DE STABILIRE ŞI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

 

 
CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1.-Conform prevederilor art.30 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
funcţionarea unor servicii publice locale, consiliile locale aprobă taxe 
speciale.Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai 
de la persoane fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale 
pentru care s-au instituit taxele respective. 

Art.2.-În baza Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 
nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de 
salubrizare a localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin 
tarife, în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatorul de serviciu. 
 
CAP.II. STABILIREA IMPUNERII TAXEI DE SALUBRIZARE 
 

Art.3.-Taxa specială de salubrizare este datorată şi se plăteşte de către 
beneficiarii serviciului public, proprietarii imobilelor, persoane fizice sau 
juridice, situate pe raza oraşului Făget. 

Art.4.-Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de 
salubrizare în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv 
numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă (membrii de familie, rude 
chiriaşi, flotanţi, etc.). 

Art.5.-Persoanele juridice care nu au contract încheiat cu operatorul de 
salubrizare sunt obligate la plata taxei în funcţie de volumul de deşeu 
generat/lună. 

Art.6.(1)-Pentru imobilele-proprietate pe care le deţin, locuite sau 
nelocuite, proprietarul este obligat să işi completeze declaraţia de impunere 
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare. 

 (2)-Modelul declaraţiei fiscale privind  stabilirea  taxei speciale de 

salubrizare pentru contribuabili persoane fizice este prevăzut în Anexa nr. 1  
         (3)-Modelul declaraţiei fiscale privind stabilirea  taxei speciale de 

salubrizare pentru contribuabilii persoane juridice este prevăzut în Anexa nr. 
2  

Art.7.-Pentru imobilele aflate în proprietatea statului/uat-ului, obligaţia 

depunerii declaraţiei de impunere revine chiriaşilor acestor imobile, în funcţie 
de destinaţia activităţii pe care o desfăşoară. 

Art.8.(1)-Termenul de depunere a declaraţiei de impunere pentru taxa 
specială de salubrizare este de 30 de zile de la data aprobării prezentului 
regulament. 

 
 



        Art.9.(1)-Declaraţia de impunere se depune la sediul Primăriei oraşului 

Făget şi online pe adresa  plfaget@online.ro  
        (2)-În cazul în care intervin modificări în datele înscrise în 
declaraţia fiscală iniţială (domiciliu, număr de persoane, etc.) cel în drept, are 
obligaţia depunerii declaraţiei rectificative în termen de 30 de zile de la data 
apariţiei modificărilor respective. 
       (3)-În caz de deces, scăderea taxei de salubrizare se va efectua 
cu data de întâi a lunii următoare decesului şi necesită depunerea copiei 
dupa certificatul de deces în copie conformă cu orginalul. 
      (4)-În cazul nedepunerii declaraţiei fiscale de către proprietar-
persoane fizice sau juridice, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de 
organele fiscale ale autorităţii locale pe baza oricăror date şi informaţii 
obţinute de acestea. 
  
 
CAP.III.  PROCEDURA DE PLATĂ A TAXEI  SPECIALE DE 
SALUBRIZARE. 

 
Art.10(1).- Plata taxei speciale  se face : în numerar la  Compartimentul 

Impozite şi taxe locale, situat în oraşul Făget, str.Calea Lugojului nr.25. sau în 
contul deschis la Trezoreria Făget. 
                  (2).-Taxa specială se datorează începând cu data de adoptării 

prezentei hotărâri pe o perioadă de 1an, dar nu mai mult de data încheierii 
contractului de delegare a serviciilor de salubrizare către un operator regional 
în urma licitaţiei organizate de către ADID Timiş. 
           (3).-Plata taxei de salubrizare se datoreaza lunar si se achita 
pana la data de 25 a lunii urmatoare, inclusiv.Plata taxei speciale se poate 
face si anticipat. 
     (4).-Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de 
salubrizare se datoareaza majorari de intarziere la nivelul stabilit pentru 
neplata la termen a obligatiilor fiscale datorate la bugetul local. 
 
 
CAP.IV. PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRRIZARE. 
 

Art.11.(1).-Veniturile incasate din taxa speciala de salubrizare vor fi 
evidentiate distinct in contabilitate si vor putea fi folosite numai pentru plata 
serviciilor de  de colectare , transport si depozitare a  deseurilor municipale  
rezultate pe teritoriul UAT Faget. 
          (2).-Obligatia urmaririi incasarii taxei speciale de salubrizare 
revine Biroului economic si Compartimentului Impozite si taxe locale. 
         (3).-Compartimentul Impozite si taxe locale, prin persoana 

responsabila, intocmeste Decizia de impunere pentru stabilirea taxei speciale 
de salubritate persoane fizice si persoane juridice. 
       (4).-Executarea silita a sumelor restante din taxa speciala de 
salubrizare se va face de catre executorul fiscal, conform procedurilor 
prevazute in reglementarile legale in vigoare aplicabile pentru impozitele si 
taxele locale conform Codului de procedura fiscala. 
 

mailto:plfaget@online.ro


CAP. V.SANCTIUNI 
 

Art.12.(1).Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, 
nedepunerea declaratiei rectificative, precum si depunerea acestora peste 
termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 
500 si 1.000 lei pentru persoane fizice, 1.500 si 2.000 lei pentru persoanele 
juridice. 
    (2).Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face 
de catre persoanele imputernicite din cadrul autoritatilor publice locale. 
 
CAPITOLUL VI. DISPOZITIILE FINALE 
 

Art.13.(1)-Compartimentul Impozite si taxe locale va intocmi si va pastra 
intr-un dosar deschis pentru fiecare contribuabil toate documentele 
justificative care au stat la baza identificarii, stabilirii, luarii in evidenta, 
modificarii, sistarii taxei speciale de salubrizare. 

           (2)-Documentele sunt necesare atat pentru justificarea modului 
de stabilire a taxei, cat si in situatia contestarii de catre contribuabili a actelor 
intocmite in cadrul procedurii de stabilire a taxei speciale cat si in cadrul 
procedurii de executare silita. 

Art.14-Colectarea deseurilor orasenesti se va efectua de prestatorul 
serviciului de salubrizare, conform graficului stabilit de acesta, care va fi 
comunicat cetatenilor orasului si localitatilor arondate  Faget. 

Art.15.-Sumele incasate din taxa speciala de salubrizare se fac venit la 
bugetul local al orasului Faget. 

Art.16.-Decontarea catre operatorul de prestari servicii de salubritate se 
face pe baza de situatii de lucrari – factura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M A N I A         ANEXA 1 
JUDETUL TIMIS 
ORASUL FAGET 
P R I M A R I A  
NR.________DIN____________ 
        Viza Compartimentului impozite si taxe 
 
 
 
 
 
 
            DECLARATIE DE IMPUNERE 
     privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in cazul contribuabililor 
                persoane fizice 
 
 
 
 INITIALA           
 RECTIFICATIVA 
          
 
 
 Subsemnatul(a)______________________________________________CNP_________________, 
 
 BI/CI seria_____________ nr.____________,  proprietar al cladirii situate in orasul Faget, sat___________ 
 
 _____________str.______________________________________ nr.______, bl._____, sc____,ap.______  
 
declar     pe     proprie    raspundere    ca     la    adresa   de    mai  sus  mentionata  locuiesc   ___  persoane 
  
(membrii familiei, chiriasii sau alte persoane)  si  ca  am _________ sau  nu  am  alte clădiri  in  proprietate. 
 
 Declar pe proprie raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ persoane, 
astfel : 
 
 Persoane fizice : 
 
 

Nr. Numele si prenumele Calitatea persoanei CNP 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Notă: Am luat la cunoştinţă, că informaţiile din prezenta cerere, vor fi prelucrate conform 
Regulamentului European nr.679/2016 
  
 Date de la persoanele care  locuiesc la adresa mai sus mentionata ; 
*pentru fiecare cladire din proprietate se va completa cate o declaratie. 
  Anexe : copie C.I. 
 
 
     Data                      Semnatura 
_______________         _____________
    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
R O M A N I A         ANEXA 2 
JUDETUL TIMIS 
ORASUL FAGET 
P R I M A R I A  
NR.________DIN____________ 
 
 
       Viza Compartimentului impozite si taxe 
 
 
 
             DECLARATIE DE IMPUNERE 
  privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in cazul contribuabililor 
       persoane juridice 
 
 
 
 INITIALA          
 RECTIFICATIVA          
 
 
 
 Subscrisa SC/PFA 
_______________________________________________________CUI________________ 
 
reprezentata prin _______________________________ avand calitatea de ______________ 
 
_______________________, CNP____________________________, BI/CI seria_________  
 
nr.____________ proprietar al cladirii situate in orasul Faget, sat_____________________, 
 
 str._________________________ nr.____, bl.____, sc._____,ap.______ declar pe proprie  
 
raspundere ca la adresa de mai sus mentionata se genereaza un volum de deseu de _____ 
 
 m3/luna, incepand cu data de ___________ si ca am _________ sau nu am alte cladiri in  
 
proprietate. 
 
 
  
 
Data           Semnatura 
 
___________                   _________ 
 
 
 
 
 
*pentru fiecare cladire din proprietate se va completa cate o declaratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
R O M A N I A         ANEXA 1 
JUDETUL TIMIS 
ORASUL FAGET 
P R I M A R I A  
NR.________DIN____________ 
        Viza Compartimentului impozite si taxe 
 
 
 
 
 
 
            DECLARATIE DE IMPUNERE 
     privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in cazul contribuabililor 
                persoane fizice 
 
 
 
 INITIALA           
 RECTIFICATIVA 
          
 
 
 Subsemnatul(a)______________________________________________CNP_________________, 
 
 BI/CI seria_____________ nr.____________, titular al contractului de inchiriere pentru aparatmentul situat 
  
in orasul Faget,  str.______________________________________ nr.______, bl._____, sc____,ap.______  
 
declar     pe     proprie    raspundere    ca     la    adresa   de    mai  sus  mentionata  locuiesc   ___  persoane 
  
(membrii familiei, chiriasii sau alte persoane)  si  ca  am _________ sau  nu  am  alte clădiri  in  proprietate. 
 
 Declar pe proprie raspundere ca ma oblig la plata taxei de salubrizare pentru ______ persoane, 
astfel : 
 
 Persoane fizice : 
 
 

Nr. Numele si prenumele Calitatea persoanei CNP 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
Notă: Am luat la cunoştinţă, că informaţiile din prezenta cerere, vor fi prelucrate conform 
Regulamentului European nr.679/2016 
  
 Date de la persoanele care  locuiesc la adresa mai sus mentionata ; 
*pentru fiecare cladire din proprietate se va completa cate o declaratie. 
  Anexe : copie C.I. 
 
 
     Data                      Semnatura 
_______________         _____________
    
 
 
 
 



 
 


