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TAXE SPECIALE

DE SALUBRITATE PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTAT, ÎNCĂRCAT,
TRANSPORTAT ŞI DEPOZITAT DEŞEURI MENAJERE

DE LA PERSOANE FIZICE

1). 1 persoană/gospodărie formată din 1 persoană = 1 mc/an deşeuri = 55
lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajare de la persoane fizice este în cuantum de 47 lei/an pentru o gospodărie
formată din 1 persoană, suma de 8 lei /an din taxa specială anuală de încărcat,
transportat şi depozitat reprezintă subvenţia şi va fi suportată de la bugetul local.

2). Două persoane/gospodărie, respectiv familie formată din două
persoane = 1,8 mc/an deşeuri = 99 lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice este în cuantum de 84 lei/an. pentru o
gospodărie, respectiv familie formată din două persoane, suma de 15 lei /an din
taxa specială anuală de încărcat, transportat şi depozitat reprezintă subvenţia şi
va fi suportată de la bugetul local.

3). Trei persoane/gospodărie, respectiv familie formată din trei persoane =
2,5 mc/an deşeuri = 137 lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice este în cuantum de 116 lei/an pentru o
gospodărie, respectiv familie formată din trei persoane, suma de 21 lei /an din
taxa specială anuală de încărcat, transportat şi depozitat reprezintă subvenţia şi
va fi suportată de la bugetul local.

4). Patru sau mai multe persoane/gospodărie, respectiv familie formată din
patru sau mai multe persoane  = 3,2 mc/an deşeuri = 176 lei/an

- taxa specială pentru colectat, încărcat, transportat şi depozitat deşeuri
menajere de la persoane fizice este în cuantum de 150 lei/an pentru o
gospodărie, respectiv familie formată din patru sau mai multe persoane, suma de
26 lei /an din taxa specială anuală de încărcat, transportat şi depozitat reprezintă
subvenţia şi va fi suportată de la bugetul local.

5). Plata taxei lunare stabilită la pct. 1 - 4 se va face până cel târziu în
ultima zi a lunii curente la Biroul Impozite şi Taxe din cadrul primăriei oraşului
Nădlac.

Pentru neplata la termen (lunar) a taxelor speciale se vor percepe majorări
de întârziere în cuantum de 0,1 %/ zi de întârziere din suma datorată.



6). Se stabileşte obligativitatea depunerii unei declaraţii pe proprie
răspundere de către persoane fizice - contribuabili, referitor la numărul de
persoane ori de câte ori survin modificări.
Modificarea operează începând cu data de 1 a lunii în care s-a produs.
Termenul de depunere a declaraţiei  este de cel mult 30 de zile de la producerea
modificării.
Notă: Având în vedere iniţiativa concesionării prin licitaţie publică a serviciului
public de salubrizare a localităţii, prezentele taxe de colectat, încărcat,
transportat şi depozitat deşeuri menajere de la persoane fizice se aplică doar
până la  concesionarea prin licitaţie publică a  Serviciului public de salubrizare.

Nr.
Crt.

Nr. persoane/gospodărie 2011 Subvenţie 2011
15%55 lei/mc/an

1. 1 persoană – 1 mc/an 47 lei/an 8 lei/an
2. 2 persoane – 1,8 mc/an 84 lei/an 15 lei/an
3. 3 persoane – 2,5 mc/an 116 lei/an 21 lei/an
4. 4 sau mai multe persoane

– 3,2 mc/an
150 lei/an 26 lei/an
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