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                                                                                      Anexa la HCL nr.                /2021 

 
REGULAMENTUL  

privind determinarea, încasarea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru 
persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 

întreprinderile familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna 
din 30.03.2021 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 Conform prevederilor:   
 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 484 „(1) Pentru funcţionarea unor 
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice (...) consiliile 
locale, judeţene (...), pot adopta taxe speciale” și „(3) Taxele speciale se încasează numai 
de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau 
serviciul public de interes local (...)”; 
 Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 25 „Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi 
dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea 
infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi 
aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevãzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
51/2006 , precum şi a urmãtoarelor principii: a) recuperarea integralã prin tarife, taxe 
speciale sau subvenţii de la bugetul local a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru 
înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare; b) menţinerea echilibrului 
contractual.  
Conform art. 26 (1) În funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activitãţilor desfãşurate, 
serviciul de salubrizare se realizeazã, indiferent de forma de gestiune adoptatã, numai pe 
baza unor contracte de prestare a serviciului încheiate între: a) operatori şi autoritãţile 
administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, în 
calitatea acestora de utilizatori; b) operatorii şi utilizatorii individuali ai serviciului de 
salubrizare, generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice. (2) În funcţie de natura 
activitãţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, 
pentru asigurarea finanţãrii serviciului de salubrizare, utilizatorii achitã contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin: b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul 
întregii comunitãţi locale; (4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se 
stabilesc, se ajusteazã sau se modificã de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale 
vor fi stabilite astfel încât: a) sã acopere costul efectiv al prestãrii serviciului de 
salubrizare.  
 În urma adresei nr.5791/02.03.2021 emisă de către firma Tega S.A., Sf.Gheorghe, 
începând cu data de 01.04.2021, contractele de salubrizare încheiate cu agenții economici 
și alte persoane juridice din comuna Zăbala județul Covasna, se vor rezilia, ca atare 
persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna, vor achita ”Taxă de 
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salubrizare de care beneficiază utilizatorii persoane juridice” cãtre autoritatea 
administraţiei publice locale Zăbala, în valoare de 155 lei/mc/lună. 
 Se impune stabilirea și aplicarea taxei de salubrizare, de către autoritatea 
administraţiei publice locale Zăbala, a unei cantități minime debitabile pentru persoanele 
juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 
de pe raza comunei Zăbala județul Covasna, în funcție de activitatea prestată de către 
aceștia, activitate de care depinde și cantitatea de deșeuri generate. 
 

• Nu mai putin de 2 mc/unitate (646 kg/luna), Din aceasta categorie fac parte: 
- Societati comerciale cu peste 25 angajati 
- Piete 
- Diverse fabrici 
- Depozite materiale de constructii/combustibili/diverse 
- Depozite en-gros 

 
• O cantitate de 1,5 mc/luna/ punct de lucru/sediu (484,5 kg/luna): 

- Restaurante, discoteci, puburi, berarii, crasme 
- Magazine alimentare si mixte 
- Supermarketuri 
- Pompe funebre 
- Florarii 

 
• O cantitate de deseuri de 1 mc/luna/sediu/punct de lucru (323 kg/luna):  

- Diverse magazine 
- Diverse ateliere 
- Macelarii 
- Birouri peste 2 angajati 
  

• O cantitate de 0.5 mc/luna/sediu/punct de lucru (161 kg/luna): 
- prestatori de servicii – saloane de infrumusetare si intretinere corporala, birouri 

sub 2 angajati, bijuterii, chioscuri de ziare, magazine second-hand, cabinete 
medicale si veterinare, vanzatori ambulanti, ocazionali in piete si targuri, sali de 
sport si fitness. 

 Pentru utilizatorii care nu se incadreaza in nici una din aceste categorii, autoritatea 
administraţiei publice locale Zăbala,  va stabili cantitatile de deseuri ce le revin, dar nu 
mai putin de 0.5 mc/luna/punct de lucru (161 kg/luna).  

• O cantitate de 0.25 mc/luna/sediu/punct de lucru (80,5 kg/luna) în  cazul acelor 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care 
desfășoară activități care se încadrează în următoarele coduri CAEN, iar suprafața 
pe care își desfășoară activitatea aferentă codului CAEN, nu depășește 10 mp: 

10*-33* Industria prelucrătoare: 
1. 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
2. 105 Fabricarea produselor lactate 
3. 107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase 

 
64* - 66* Intermedieri financiare: 

1. 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de 
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pensii. 
2. 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii. 
3. 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si 

fonduri de pensii. 
 
69* - 74* Activitati profesionale, stiintifice si tehnice: 

1. 69 Activitati juridice si de contabilitate 
2. 70 Activitati ale directiilor,activitati de management si de consultanta in 

management. 
3. 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica. 
4. 72 Cercetare-dezvoltare. 
5. 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei. 
6. 74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice 

 
58*, 62*, 63* Informatii si comunicatii: 

1. 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
2. 5829 Activitati de editare a altor produse software 
3. 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 
4. 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei 
5. 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6. 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
7. 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 

 Constituie excepție de la regula de mai sus acele persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care deși desfășoară activități care se 
încadrează în codurile CAEN specificate, produc o cantitate de deșeuri considerabil mai 
mare, astfel încât, din punctul de vedere al generării deșeurilor, se justifică încadrarea lor 
la regimul și tarifele aplicate persoanelor juridice.   

 Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale care folosesc aceeasi incinta (incapere, care nu este egala cu 
aceeasi adresa), daca sunt mai mult de 2 persoane juridice, pentru fiecare persoana 
juridica se scade 0.10 mc (16 kg/luna) din minimul volumului de deseuri debitat.  

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETAR GENERAL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


