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Regulament privind stabilirea şi modalitatea de încasare a
taxei de ecologizare în municipiul Suceava
Art. 1 Principii generale de stabilire a taxei de ecologizare
Serviciul public de salubrizare este organizat, coordonat, urmărit şi verificat
de către Serviciul Salubrizare – Direcţia de Ecologizare din cadrul Primăriei
Municipiului Suceava.
Pentru funcţionarea acestui serviciu se stabileşte taxa specială denumită
"taxă de ecologizare ". Taxa de ecologizare se plăteşte de către toţi locuitorii
municipiului , instituţiile publice, agenţii economici, persoanele care desfăşoară
activităţi pe baza liberei iniţiative, respectiv: cabinete (medicale, de avocatură,
etc), birouri (notariale, de executori judecătoreşti, de expertiză, etc.), PFA, ÎI, ÎF
sau alte forme de organizare şi de către 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 .

Art. 2 Stabilirea taxei de ecologizare pentru contribuabilii persoane
fizice
Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de
persoane din fiecare familie sau de numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă,
dar nu mai puţin de 1 persoană/familie şi nu mai mult de 4 persoane/ familie.
Pentru locuinţele în sistem condominiu, taxa de ecologizare se stabileşte :în baza
datelor furnizate de Serviciu Salubrizare care va prelua situaţiile cu numărul de persoane
înscrise în evidenţa asociaţiilor de proprietari şi va transmite pentru înregistrare în aplicaţia
eTax - gestionată de Serviciul Preluare Automată a Datelor din cadrul Direcţiei de
Buget Contabilitate şi Fiscalitate doar modificările care vizează neconcordanţele
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între datele transmise de asociaţiile de proprietari şi cele înregistrate în baza de date
, fără a mai fi necesară completarea declaraţiei de impunere.
Pentru locuinţele individuale şi pentru cele care nu sunt constituite în asociaţii de
proprietari, taxa se stabileşte în mod automat prin aplicaţia eTax - gestionată de
Serviciul Preluare Automată a Datelor din cadrul Direcţiei de Buget Contabilitate şi
Fiscalitate, în baza datelor existente.În situaţia în care există neconcordanţe între
numărul de persoane înscrise în baza de date şi numărul de persoane existente la
adresa respectivă,contribuabilul va completa o declaraţie pe proprie răspundere.
Declaraţiile pe proprie răspundere vor fi preluate de Serviciul Preluare Automată a Datelor
şi transmise verificare şi arhivare Serviciului Salubrizare.
În cazul imobilelor proprietatea Municipiului Suceava (locuinţe de tip
ANL, sociale, de serviciu, alte tipuri), plata taxei de ecologizare intră în obligaţia
chiriaşilor .
Dezvoltatorii imobiliari – persoane fizice şi juridice nu datorează taxa de
ecologizare pentru locuinţele nou construite. În cazul vânzării sau închirierii
acestor locuinţe, taxa de ecologizare se datorează, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care s-a produs vânzarea sau închirierea, de către proprietar sau
chiriaş, după caz.
În cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de dezvoltator imobiliar,
dar deţin în proprietate spaţii de locuit închiriate , taxa de ecologizare se datorează
de către chiriaş, caz în care proprietarul respectiv/instituţia publică/ societatea
comercială are obligaţia de a depune la serviciul de Salubrizare o situaţie cuprinzând
numărul de persoane.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, intervin modificări privind titularul
dreptului de proprietate sau privind numărul de persoane (numai în caz de deces sau
de naştere ), taxa de ecologizare se recalculează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care au intervenit modificările respective,prin prezentarea la
Serviciul Preluare Automată a Datelor a documentelor justificative pentru situaţia
respectivă.
Pentru persoanele fizice cuantumul taxei de ecologizare este de 4/lei/lună
persoană .
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Art. 3 Stabilirea taxei de ecologizare pentru contribuabilii persoane juridice
Taxa de ecologizare datorată de către persoanele juridice care au sediul,
puncte de lucru sau desfăşoară activităţi în municipiul Suceava se stabileşte în
baza declaraţiei de impunere a acestora. Taxa se calculează în funcţie de numărul
de salariaţi şi de numărul reprezentanţilor legali, respectiv: asociaţi, administratori
care nu au calitatea de asociaţi.
Instituţiile publice datorează taxa de ecologizare. Aceasta se calculează în
funcţie de numărul de salariaţi.
Pentru persoanele juridice cuantumul taxei este de 6,0 lei/lună/ salariat/
asociat/ administrator care nu are calitatea de asociat.
Pentru instituţiile publice cuantumul taxei este de 3 lei / lună / salariat.
Fundaţiile umanitare şi organizaţiile nonprofit datorează taxa de ecologizare
pentru preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi pentru fiecare salariat,în cuantumul
prevăzut pentru instituţiile publice.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, intervin modificări în baza de calcul a
taxei de ecologizare aceasta se recalculează începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care au intervenit modificările respective.
Art. 4 Stabilirea taxei de ecologizare pentru contribuabilii care
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative
Taxa de ecologizare datorată de către contribuabilii care desfăşoară
activităţi economice pe baza liberei iniţiative se stabileşte pe baza declaraţiei de
impunere a acestora. Persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei
iniţiative, respectiv: cabinete (medicale, de avocatură, etc), birouri (notariale,
de executori judecătoreşti, de expertiză, etc.), PFA, ÎI, ÎF sau alte forme de
organizare, datorează taxă de ecologizare în cuantumul şi în condiţiile stabilite
pentru persoanele juridice.
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Art. 5 Norme referitoare la depunerea declaraţiilor
Persoanele juridice, instituţiile publice, persoanele care desfăşoară activităţi
pe baza liberei iniţiative au obligaţia de a depune anual declaraţia de impunere
privind taxa de ecologizare. Termenul de depunere este 31 ianuarie a fiecărui an.
Persoanele juridice care nu au calitatea de dezvoltator imobiliar şi care deţin în
proprietate spaţii de locuit, sunt obligate să depună o situaţie privind numărul de
persoane.
Persoanele juridice au obligaţia de a depune declaraţia de impunere privind
taxa de ecologizare ori de câte ori intervin modificări, în termen de 30 de zile de la
data de la care au intervenit acestea.
Declaraţia de impunere este cea prevăzută de anexa nr.2, anexă care face
parte integrantă din prezentul Regulament, constituind în acelaşi timp
înştiinţare de plată.
Pentru contribuabilii care nu au declarat pentru anii 2007–2010 taxa de
salubrizare , aceasta se calculează conform HCL 290/2006, contribuabilii având
obligaţia de a depune declaraţii de impunere.
Art. 6 Termenul de plată a taxei de ecologizare
Taxa de ecologizare se datorează anual, în două rate egale, cu
următoarele scadenţe:
- 31 martie;
- 30 septembrie.
Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de
plată către bugetele locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere,
prevăzute de lege.
Art. 7 Scutiri şi alte facilităţi fiscale
Sunt scutite de la plata taxei de ecologizare următoarele categorii:
1. Persoanele fizice, care se încadrează în următoarele categorii:
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a. veteranii de război,
b. persoanele persecutate din motive politice şi etnice, beneficiare ale
prevederilor Decretului Lege 118/1990 republicat şi ale Legii 189/2000.
Scutirea de la plata taxei de ecologizare se acordă persoanelor în cauză pe
baza cererii acestora, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului,
începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă documentele
justificative pentru situaţia respectivă.
2. Unităţile de învăţământ de tip preuniversitar;
3. Cultele religioase recunoscute oficial în România;
4. Organizaţiile umanitare care au ca unic obiect de activitate întreţinerea şi
funcţionarea căminelor de bătrâni şi a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani şi
a copiilor străzii.
5. Asociaţiile de proprietari pentru persoanele angajate la asociaţiile de
proprietari;
Art. 8 Responsabilităţi privind stabilirea, încasarea, urmărirea şi
controlul taxei de ecologizare
Declaraţiile de impunere depuse de către instituţiile publice, persoanele
juridice, persoanele care desfăşoară activităţi pe baza liberei iniţiative, situaţiile
privind numărul persoanelor înscrise în evidenţele asociaţiilor de proprietari
precum şi situaţiile privind numărul de persoane din locuinţele aflate în proprietatea
persoanelor juridice care nu au calitatea de dezvoltator imobiliar, sunt preluate,
verificate şi înregistrate de către Serviciul Salubrizare şi transmise către Direcţia de
Buget Contabilitate şi Fiscalitate, în vederea înregistrării debitelor în evidenţele
electronice.
Declaraţiile de impunere se pot depune astfel:
- la sediul primăriei, camera 40 A , etaj 4 – Serviciul Salubrizare;
- prin corespondenţă;
- în format electronic la adresa: salubrizare@primariasv.ro.
În cazul nedepunerii declaraţiei, obligaţia de plată se va stabili din oficiu de
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către Serviciul de Salubrizare pe baza oricăror date şi informaţii deţinute de acesta.
Art. 9 Dispoziţii finale
Depunerea declaraţiei neconformă cu realitatea, nedepunerea declaraţiei sau
a declaraţiei rectificative, precum şi depunerea acestora peste termen se
sancţionează conform prevederilor legale.
Unităţile de învăţământ superior ( de stat sau particulare ) care deţin
internate, cămine sau alte spaţii cu destinaţia de locuit, sunt obligate să încheie
contract de salubrizare menajeră cu operatorul desemnat în condiţiile legii, în urma
licitaţiei publice de delegare a serviciului public de salubrizare menajeră, organizată
de Primăria Municipiului Suceava . Regimul de gestionare a deşeurilor va fi identic
cu cel practicat la nivelul municipiului .
Anual, în luna decembrie, asociaţiile de proprietari vor actualiza situaţiile
privind numărul de persoane înscrise în evidenţele proprii şi vor transmite către
Primăria Municipiului Suceava – Serviciul Salubrizare, în vederea recalculării taxei
de ecologizare .
Taxa de ecologizare intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2011.
Primar,
Ion Lungu
Viceprimar
Lucian Harşovschi

Director,
Mihai Hostiuc
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