
     
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinară a 

Consiliului Local Victoria din data de 09.02.2021 
 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- 
Codul Administrativ.  
         În temeiul art.139 alin.1 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 
            Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 
Victoria, județul Brașov din data de 09.02.2021, convocată conform dispoziției 
primarului nr.71/04.02.2021, după cum urmează: 
NR.  TITULATURA  Initiat/Întocmit 

   
Proiecte de hotărâri: 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 09.02.20201. 

Primar  
Bertea Camelia Elena    

2 pentru modificarea și completarea  art.1 și art.4 din HCL nr.3 din 
15.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Anexei (art.7 alin.5 și 
art.15) la  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei 
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

3 pentru modificarea Cap.VII – taxe speciale și alte taxe locale (art.484 
și art.486 din Codul Fiscal) – taxa specială de salubrizare din HCL 

nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe 
anul 2021 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la aprobarea actului adițional nr.4 la contractul 
nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a 
serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ 

teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu 
referire la modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la aprobarea strategiei de tarifare a serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria în perioada 2021 – 2026 

și a formulei de ajustare tarifară și încheierea unui act adiţional la 
contract cu privire completarea art.23 Cap.IX-Preţurile/tarifele 

practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, 
cu Anexa 1 - Costurile de operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata 

de  suportabilitate. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în 
suprafţă de 24,31 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat 

str.Policlinicii nr.14 cu destinaţia „Cabinet medical”. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul primăriei și 
publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al orașului Victoria. 

 
PRIMAR 

     BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea  art.1 și art.4 din HCL nr.3 din 15.01.2018 privind aprobarea 
taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Anexei (art.7 

alin.5 și art.15) la  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de 
salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria 

 
 

Primarul Orașului Victoria . 
Având în vedere referatul nr.1540/25.01.2020 întocmit de către Biroul Impozite și Taxe Locale 

pentru modificarea și completarea  art.1 și art.4 din HCL nr.3 din 15.01.2018 privind aprobarea taxei speciale 
de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Anexei (art.7 alin.5 și art.15) la  
Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din 
oraşul Victor. 

Văzând prevederile: 
- art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare; 
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şicompletările 

ulterioare; 
-art.6, alin.1), lit. k) și l), art. 9, art.25, art.26, din Legea nr. 101/2006 privind serviciul desalubritate 

a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
-art.1, alin.2), lit.e), art.8, alin. 3), lit. j)  și art.43 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice destabilire, ajustare 

sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritatea localităților; 
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale, cu modificările și completările ulterioare 
- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională  în administraţia public, republicată. 
- Hotărârea Asociației Intercomunitară Eco Sistem Victoria nr.3/22.01.2021 

         - HCL nr.3/15.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza 
orasului Victoria. 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 
 

          Art.1. Se aprobă modificarea și completarea  art.1 și art.4 din HCL nr.3 din 15.01.2018 privind 
aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Anexei (art.7 
alin.5 și art.15) la  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice din oraşul Victoria începând cu anul 2021, după cum urmează: 
 
         Art.1 din HCL nr.3/15.01.2018 – forma inițială: 
          Art.1-Se aprobă taxa specială de salubrizare pe raza administrativă a Orașului Victoria pentru 
persoanele fizice, în cuantm de 8 lei/persoană/lună. 
 
          Art.1 din HCL nr.3/15.01.2018 – forma modificată: 
          Art.1-Se aprobă taxa specială de salubrizare pe raza administrativă a Orașului Victoria pentru 
persoanele fizice, în cuantm de 10 lei/persoană/lună. 
 
          Art.4.- din HCL nr.3/15.01.2018 – forma inițială: 
          Art.4-Se aprobă tariful pentru persoanele juridice cu sediul/punctuil de lucru pe raza Orașului Victoria 
la 85 lei/mc fără TVA. 
           Art.4.- din HCL nr.3/15.01.2018 – forma modificată 
          Art.4-Se aprobă tariful pentru persoanele juridice cu sediul/punctuil de lucru pe raza Orașului Victoria 
la 100 lei/mc fără TVA. 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


             Anexa la  Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice din oraşul Victoria(art.7 alin.5 și art.15) 
 

Art. 7, alin.(5) forma inițială- din anexă: 
 (5) Pentru imobilele nelocuite sau  locuite temporar, dar nu mai mult de 3 luni (case de vacanță, 

etc.), obligația de a declara revine proprietarului, taxa de salubrizare fiind în cuantum de 24 lei și se va 
achita până la 31.03 anului în curs, cu exceptia anului 2018 când termenul de plată este 20.04.Declarația se 
depune pentru fiecare unitate locativă deținută. 

Art. 7, alin.(5) forma modificată: 
 (5) Pentru imobilele nelocuite sau  locuite temporar, dar nu mai mult de 3 luni (case de vacanță, 

etc.), obligația de a declara revine proprietarului, taxa de salubrizare fiind în cuantum de 30 lei/an și se va 
achita până la 31 martie a anului în curs.Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută. 

 
Art. 15 forma inițială- din anexă: 
Art.15.-Taxa specială de salubrizare va fi stabilită lunar pe baza tarifelor de gestionare a deșeurilor și 

a datelor centralizate de către Asociația de Dezvoltare Eco Sistem Victoria, pentru utilizatorii casnici 8 lei/ 
persoană/ lună. 

Art. 15 forma modificată : 
Art.15.-Taxa specială de salubrizare va fi stabilită lunar pe baza tarifelor de gestionare a deșeurilor și 

a datelor centralizate de către Asociația de Dezvoltare Eco Sistem Victoria, pentru utilizatorii casnici 10 lei/ 
persoană/ lună 

 
Art.2. Anexa - Regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice din oraşul Victoria, cuprinsă la art.2 din  H.CL nr. 3/2018 se înlocuiește cu Anexa la 
prezenta hotărâre și va face parte integrantă din aceasta. 

Art.3. Celelalte articole din H.CL nr.3/2018- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei 
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul Victoria rămân în forma prevăzută în hotărâre. 

Art.4.-Cu data emiterii prezentei hotărârii, HCL nr.58/29.03.2018, se abrogă.  
         Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
 
                                             
                                                                             Anexă la HCL ……/…………2021 

 
 

Regulament de instituire și administrare a taxei special de 
salubrizare în Orașul Victoria 

 
1. DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Conform prevedereilor art 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea serviciilor publice locale, consiliile locale aprobă 
taxe speciale. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice și 
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 salubritate a localităților, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare și Ordinul nr. 82/2015 privind Regulamentul – cadru al Serviciului de 
salubrizare a localităților. Pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care are încheiat contract cu operatorul de 
servicii sau prin taxă specială în cazul în care nu are încheiat contract cu prestatorul de serviciu. 

 
2. MODALITĂŢI DE STABILIRE A TAXEI (CONDIŢII ŞI TERMENE 

DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR DE IMPUNERE) 
 

Art.3. Pe teritoriul administrativ al  orașului Victoria, se instituie taxa specială de salubrizare pentru 
asigurarea următoarelor activități ale serviciului de salubrizare: 

 Colectarea deșeurilor, transportul la stația de transfer și adminisrarea stațiilor 
de transfer, transportul de la stația de transfer la depozite autorizate și toate celelalte 
necesități financiare pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de gestionare a 
deșeurilor. 
 Art.4.  Taxa de salubrizare se instituie începând cu data de 01.01.2018 și se modifică în funcție de 
prevederile legale în vigoare. 
 ART.5. (1) Taxa specială de salubrizare este datorată și se plătește de către beneficiarii serviciului 
public, proprietarii imobilelor, persoane fizice situate pe raza orașului Victoria. 
 (2) Prin excepție de la alin. (1) în cazul imobilelor proprietatea de stat/UAT, beneficiarul serviciului 
este chiriașul/concesionarul/locatarul/administratorul, beneficiarul dreptului de folosință, etc. 
 Art.6. Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei speciale de salubrizare în funcție de numărul de 
persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă (membri de familie, 
rude, chiriași, flotanți, etc.). 

 
2.1 Declaratia de impunere 

 
Art. 7 (1). În vederea stabilirii taxei speciale de salubritate , beneficiarii serviciului au obligația 

depunerii declarației de impunere, data pe propria răspundere conform anexelor 1-3, în termen de 30 de zile 
de la data instituirii taxei. 

a) Utilizatori casnici – persoane fizice ce dețin în proprietate imobile cu 
destinația de locuință. 

b) Utilizatori non-casnici – persoane fizice ce dețin in proprietate imobile cu altă 
destinație decât cea de locuință 

(2) Utilizatorii casnici care sunt proprietarii de imobile cu destinația de locuință de pe teritoriul 
orașului Victoria, au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare 
(Anexa 1). Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută, fie că este locuită de proprietar, fie 
că este inchiriată altor persoane fizice. 

(3) În cazul imobilelor proprietate persoanelor fizice, care sunt închiriate persoanelor juridice, 
obligația de a declara  și achita taxa de salubrizare revine proprietarului imobilului. Se va depune Declarația 
de impunere (Anexa 2) pentru fiecare imobil deținut. 
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(4) Pentru imobilele aflate în proprietatea statului si / sau a oraşului Victoria, obligaţia depunerii 
declaraţiei de impunere revine chiriaşilor imobilului. Se va depune Declarația de impunere (Anexa 1). 
          (5) Pentru imobilele nelocuite sau  locuite temporar, dar nu mai mult de 3 luni (case de vacanță, 
etc.), obligația de a declara revine proprietarului, taxa de salubrizare fiind în cuantum de 30 lei/an și se va 
achita până la 31.03 a fiecărui an.Declarația se depune pentru fiecare unitate locativă deținută. 

(6) Utilizatorii non-casnici (proprietari de imobile, sau care au sediul/puncte de lucru în imobile 
inchiriate de la alte persoane juridice) au obligația depunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei 
speciale de salubrizare (Anexa 2) pentru sediul și toate punctele de lucru în care desfășoară  activitatăți 
(economice sau de altă natură) pe teritoriul administrativ al orașului Victoria. Declarația se depune pentru 
fiecare imobil. 
Plata taxei speciale de salubrizare este în sarcina utilizatorilor non-casnici, proprietari ai imobilelor; 
 (7) Pentru  situația în care în imobile sunt înregistrate  sedii/puncte de lucru – persoane juridice, pe 
lângă tariful prevăzut în contractul de salubrizare încheiat cu operatorul SC Ecosistem SRL, proprietarul are 
obligația să depună Declarație de impunere (Anexa 1); 

Art.8. În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligaţia de depunere 
a declaraţiei de impunere şi de plata a taxei revine moştenitorului /moştenitorilor de drept. 

Art.9. Declaraţia de impunere se va depune însoţită  de copie după  actul de identitate, la 
Registratura din cadrul Primăriei oraşului Victoria, pe raza căreia persoanele fizice au domiciliul/ reşedinţa/ 
deţin proprietatea. 

Art.10 Ca urmare a depunerii declarației, beneficiarii serviciului vor primi decizia de impunere în 
care se va specifica valoarea taxei de salubrizare datorată pentru anul în curs. Cuantumul taxei de 
salubrizare se va publica la sediul Primăriei Victoria, str. Stadionului, nr.14, pe site-ul acesteia și/sau în mass-
media locală. 

Art.11 În cazul neprimirii deciziei de impunere până la finele primului trimestru, obligația de plată 
subzistă, utilizatorii casnici și non-casnici având obligația de a consulta site-ul/avizierul Primăriei Victoria. 

Art.12. Declaraţiile pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare pot fi modificate, la 
cerere pe parcursul anului prin depunerea declarației rectificative, întocmite conform Anexelor 1-2. 

Art.13  Declarația rectificativă se depune în termen de 30 de zile de la data apariției oricărei 
modificări a datelor declarației inițiale, urmând ca modificarea taxei de salubrizare să se efectueze în maxim 
30 de zile calendaristice de la data depunerii declarației rectificative. 

Art.14 (1) În cazul nedepunerii declaraţiei pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de 
salubrizare obligatia de plata se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autorităţilor locale 
pe baza oricăror date şi informaţii deţinute/obținute de acestea (dosarul fiscal, registrul agricol, SC 
ECOSISTEM SRL, etc.).  

(2) În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare de 
către utilizatorii casnici, obligația de plată se va stabili din oficiu pe baza estimării unui nr. de 3 persoane 
pentru fiecare imobil. 

(3) În vederea completării baze de date cu privire la utilizatorii existenți pe raza orașului Victoria SC 
ECOSISTEM SRL va transmite Biroului de Impozite și Taxe Locale evidența la zi a tuturor utilizatorilor cu 
contract/sau fără contract precum și persoanele componente ale familiilor acestora, până cel târziu la data 
de 25.01.2018. 

(4). Nedepunerea declaraţiei sau a declaraţiei rectificative precum şi depunerea acestora peste 
termenul stabilit prin hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională în 
cuantum de 150 lei. 

(5). Decizia de impunere pentru taxa specială de salubritate in cadrul sistemului integrat de 
management al deşeurilor este prezentată în Anexa nr. 3 pentru utilizatori casnici, constituind în acelaşi 
timp înştiinţare deplată. 

 
2.2 Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubritate 

 
Art. 15. (1). Taxa specială de salubrizare va fi stabilită lunar pe baza tarifelor de gestionare a 

deșeurilor și a datelor centralizate de către Asociația de Dezvoltare Eco Sistem Victoria, pentru utilizatorii 
casnici 10 lei/ persoană/ lună. 

Art.16. (1) Colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, 
generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor proprietate personală, colectarea 
deșeurilor de la evenimente speciale, precum și  a deșeurilor voluminoase la cerere se va realiza in baza unui 
contract încheiat între operatorul de salubrizare și generatorii de deșeuri. 

(2) Pentru această activitate se va achita un tarif de către generatorii de deșeuri, stabilit de către 
autoritatea publică pe raza căreia se generează deșeurile, calculate pe baza tarifului operatorului de 
salubrizare. 

Art.17.(1) Colectarea și gestionarea deșeurilor abandonate pe domeniul public va fi suportată de 
către orașul Victoria, din bugetul local. Operatorul pentru desfășurarea activității de colectare și transport, cu 
excepția deșeurilor periculoase au obligația să colecteze deșeurile abandonate și, în cazul în care 
producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățenia și refacerea mediului, 



precum și cele legate de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de autoritatea  
administrației publice locale. 

(2) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât 
cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale cât și sancțiunile contravenționale. 

Art.18. (1) Taxa speciala de salubrizare se va aproba anual prin hotărâre a Consiliului local si se va 
actualiza până la sfârşitul anului în curs pentru anul următor, conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Taxa specială de salubrizare se poate actualiza și aproba până la sfârșitul anului în curs pentru anul 
următor, conform legislației în vigoare, în funcție de următoarele criterii: 

a) indicele de inflație, 
b) creșterea costurilor la elememntele componente ale taxei speciale (carburanții, taxa 

de depozitare, ect. Conform reglementărilor în vigoare). 

3. TERMENE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ A TAXEI SPECIALE DE 
SALUBRITATE 

 
Art.19. Taxa specială de salubritate se datorează lunar cu termen de plată până în data de 20 a 

lunii următoare. 
         Art. 20. Cu titlu de excepţie, utilizatorii casnici care au dobândit clădiri după data depunerii Declaratiei 
- datorează taxa de salubritate începând cu prima zi a lunii următoare lunii în care au dobândit/finalizat 
clădirea, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data dobândirii imobilului. Taxa se calculează/datorează 
proporţional cu numărul lunilor rămase din anul în curs. 

Art. 21. (1)Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată atrage după sine 
calculul şi plata majorărilor de întârziere prevazute de Codul de Procedura Fiscala. 

(2) Cu titlu de excepție, pentru lunile ianuarie și februarie din anul 2018, plata majorarilor de  
întârziere va fi aplicata începând cu data de 20 aprilie 2018. 

Art. 22. (1) Taxa specială de salubritate plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, 
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii formulată în acest sens, in condițiile Codului de Procedura 
Fiscala. 

(2)Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxă specială de salubritate se aplică măsurile de 
urmărire şi executare silită prevăzute de legislaţia specială în vigoare - Codul de Procedura Fiscala. 

Art. 23. (1) Taxa speciala de salubritate se încasează prin casieria Primariei oraş Victoria, direct în 
contul Primăriei Victoria precum si prin orice fel de instrument de plata agreat. In cazul platilor prin 
virament, taxa se consideră platită la data înscrisă de bancă pe instrumentul de plată. 

(2) În cazul în care încasarea taxei se face prin executare silita, debitorul va achita toate cheltuielile 
suplimentare efectuate pentru urmărirea şi incasarea acesteia. 
 

4. FACILITĂŢI PRIVIND PLATA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE 
 

Art. 24 (1). Cetatenilor care lipsesc din localitate cel putin 90 de zile consecutive dintr-un an 
calendaristic si probeaza acest fapt cu documente justificative de tip viza de flotant, contracte de munca în 
străinatate, adeverinta eliberată de instituția de învățământ ( în cazul elevilor și studenților) sau alte 
documente justificative, li se va recalcula taxa de salubrizate datorată, în funcție de numarul de persoane 
declarate; 

(2). Persoanele prevazute la art. 24, alin. (1) au obligatia de a completa cererea tip pusa la 
dispozitie de autoritatea locala prin grija Biroului de Impozite și Taxe Locale  sau Compartimentului relatii cu 
public, cu precizarea perioadei de suspendare de la plata taxei de salubritate. 

(3) În cazuri de deces, taxa specială de salubritate va fi sistată începand cu data de întai a lunii 
urmatoare. Sistarea plăţii/obligaţiei de plată se face pe bază de cerere însoţită de documente justificative. 

(4) Pentru familiile cu mai mult de 2 minori in intretinere taxa specială de salubritate se limiteaza la 
un numar maxim de 2 minori. 

(5) Persoanele fizice beneficiare de facilităţi fiscale/scutiri de la plata taxei speciale de salubritate se 
stabilesc pe baza situației întocmită de către Biroul Impozite și Taxe Locale, sumele aferente urmând a fi 
suportate din bugetul local al unităţii administrativ teritoriale. 
 

5. GESTIONAREA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE SERVICIULUI DE 
SALUBRIZARE 

 
Art.25 (1) Biroul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Victoria, care colectează taxa specială 

stabilită pentru serviciile de salubrizare precizate anterior, are următoarele atribuții: 
a) urmărește depunerea declarațiilor de la persoanele fizice  și asigură 

înregistrarea acestora; 
b) încasează lunar de la persoane fizice taxele speciale stabilite în temeiul 

Hotărârii Consiliului Local; 



c) ține evidența sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari; 
d) asigură depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de 

salubrizare a sumelor încasate în numerar la casierie; 
e) operează în evidențele proprii debitările, încetările, scutirile și reducerile 

prevăzute în actele normative/administrative, după caz; 
f) colaborează cu Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria și SC Ecosistem 

Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de management integrat 
al deșeurilor; 

(2) Biroul buget, financiar contabil din cadrul Primăriei Victoria are următoarele 
atribuții: 

a)  ține evidența pe bază de documente justificative a sumelor plătite 
operatorilor de salubrizare; 

b) colaborează cu Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria și SC Ecosistem 
Victoria SRL în vederea unei cât mai bune gestionări a sistemului de management integrat 
al deșeurilor; 

(3) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează direct către operatorii serviciilor de 
salubrizare, pe baza facturilor însoțite de detalierea cantității/serviciilor prestate.  

(4) Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria va monitoriza activitățile de colectare, transport și 
sortare, compostare și depozitare a deșeurilor menajere și asimilabile pe fiecare unitate administrative 
teritorială membră în parte. Sumele obținute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate exclusive pentru 
acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului de salubritate. 

(5) Soldul la sfârțitul anului bugetar rămas neutilizat urmează a fi folosit în anul următor, cu același 
destinație. 

 
5. SANCŢIUNI 

 
Art.26. (1) Declarațiile de impunere/declarațiile rectificative depuse după expirarea termenelor 

stabilite, declarațiile incomplete și/sau neconforme cu datele reale constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă contravențională în cuantum de 150 lei. 

(2) Neplata taxei la termenele stabilite, atrage dupa sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere, 
precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, prevazute de Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(3) Cu titlu de excepție, pentru lunile ianuarie și februarie din anul 2018, plata majorarilor de  
întârziere va fi aplicata începând cu data de 20 aprilie 2018. 

 
6. DISPOZIȚII FINALE 

 
Atr.27 Colectarea deșeurilor se va efectua de operatorul serviciului de salubrizare conform graficului 

stabilit de acesta , care va fi comunicat cetățenilor orașului. 
Art.28. Sumele încasate din taxa specială de salubrizare se face venit la bugetul local al orașului 

Victoria. 
Art.29. Decontarea către operatorul de prestări servicii de salubrizare se face pe bază de situației 

avizată de către Biroul ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria. 
Art.30.(1) Taxa specială de salubrizare va fi actualizată anual prin Hotărâre a Consiliului Local. 

Conform prevederilor legale. 
   (2) Regulamentul este valabil  de  la data aprobării și produce efecte în termenul prevăzul de 

art.50 din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 
    

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                               SECRETAR  GENERAL 
       IOSIPESCU  CRISTIAN                                                 CIOCA  GABRIELA  LENUŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Cap.VII – taxe speciale și alte taxe locale (art.484 și art.486 din Codul 

Fiscal) – taxa specială de salubrizare din HCL nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea 
impozitelor și taxelor  locale pe anul 2021 

 
 

Primarul Orașului Victoria . 
Având în vedere referatul nr.1542/25.01.2020 întocmit de către Biroul Impozite și Taxe Locale pentru 
modificarea Cap.VII – taxe speciale și alte taxe locale (art.484 și art.486 din Codul Fiscal) – taxa specială de 
salubrizare din HCL nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 2021 

Văzând prevederile: 
 art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 art. 495, 489, 491 - Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
 Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  
 Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
  Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
 art. 129 alin. (2), lit.b, alin. (4) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

         - Hotărârea Asociației Intercomunitară Eco Sistem Victoria nr.3/22.01.2021 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 
 

          Art.1. Se aprobă modificarea Cap.VII – taxe speciale și alte taxe locale (art.484 și art.486 din Codul 
Fiscal) – taxa specială de salubrizare din HCL nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  
locale pe anul 2021 după cum urmează: 
        HCL nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 2021 
       Cap.VII – taxe speciale și alte taxe locale (art.484 și art.486 din Codul Fiscal) – taxa specială de 
salubrizare 
          taxa specială de salubrizare- forma inițială 
          taxa specială de salubrizare 8 lei/persoană /lună 
 
          taxa specială de salubrizare- forma modificată 
          taxa specială de salubrizare 10 lei/persoană /lună 
 
         Art.2. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                       
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea actului adițional nr.4 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a 

gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităților  
administrativ teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la 

modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare. 
 

  
           Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.1560/25.01.2021 al biroului ADPP cu privire la aprobarea actului adițional 
nr.4 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de 
salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem 
Victoria cu referire la modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare în condițiile prevăzute de 
Hotărârea nr.3/22.01.2021 a Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria. 
       Văzând prevederile:  

   OUG nr.57/2019 – codul administrativ – art.129 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”e”, alin.7 lit.”i” și 
lit.”n”. 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare art. 1 alin. (2) lit. ”e”, art. 2 lit.”e” și ”g”, a art. 3, a art. 8, alin. (3), lit. ”d”, lit.”d¹”, lit. 
”i” și lit. ”k”,a art.10,alin(5), a art. 22, alin.(1), alin.(2), lit. ”a”, alin.(3) și alin.(4),  a art.23, alin. (1), lit. ”a”, 
art.24, alin. (1), lit. ”a” și ”b” , art. 28, alin. (2), lit. ”b” și alin. (2¹); 
        - Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare art.2, a art.6, a art.8 alin. (1), a art.12, a art.14, alin.(2), a art. 16, a art.25 și a art.26; 
               -  Legii nr.31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 
         - OUG nr.74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
        -  Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
        - Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; 
          Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a 
localităților; 
          Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare 
a localităților; 
         - contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  serviciului public de 
salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem 
Victoria; 
        - Hotărârea nr.3/22.01.2021 a Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria. 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

ROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
             Art.1.–Consiliul Local Victoria aprobă actul adițional nr.4 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  
a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale 
membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la 
contractual de delegare în condițiile prevăzute de Hotărârea nr.3/22.01.2021 a Asociației Intercomunitare 
Eco Sistem Victoria, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                                
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea strategiei de tarifare a serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare din Or.Victoria în perioada 2021 – 2026 și a formulei de ajustare tarifară și 

încheierea unui act adiţional la contract cu privire completarea art.23 Cap.IX-Preţurile/tarifele 
practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - Costurile 

de operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.1730/26.01.2021 al biroului ADPP cu privire la aprobarea strategiei de 
tarifare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria în perioada 2021 – 2026 și a 
formulei de ajustare tarifară și încheierea unui act adiţional la Contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare a fost încheiat între Oraşul Victoria şi 
SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la completarea art.23 Cap.IX- Preţurile/tarifele practicate şi 
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora cu Anexa 1 - Costurile de operare si  
exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate. 
       Văzând prevederile:  
   OU 57/2009 – Codul Administrativ art.1 alin.1, art.129 alin.2 lit.”c”, art.285 – 296 și art.607 alin.4; 
         Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum 
şi art.30;  
        Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e, art.17, 
art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23, art.24, art.41 alin.1;  
       HG 717/2008 art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea, 
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru 
administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes economic şi social local a bunurilor ce 
aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare;  
      Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de 
canalizare;  
      Ordinul 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de 
canalizare;  
      Ordinului ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 
      Legea 287/2009 – Codul Civil republicată art.871-873;  
      HG 677/2017-privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura 
de apă 
     Adresa ANRSCUP nr.900098/11.01.2021 
     Contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE : 
 
             Art.1.–Se aprobă strategia de tarifare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din 
Or.Victoria în perioada 2021 – 2026 și a formulei de ajustare tarifară, conform Anexei 1 și Anexei 2. 
             Art.2.-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contract cu privire completarea art.23 Cap.IX-
Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - 
Costurile de operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate. 
           Art.3.- Anexa 1 - Costurile de operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate, fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.4.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 

 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                        

                                                                                         
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.11 

La contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc 

Industrial SRL cu privire la completarea  art.23 Cap.IX  Preţurile/tarifele practicate şi 
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora cu Anexa 1 - Costurile de 

operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate.  
 
 

          Părţile contractante – ORASUL  VICTORIA, persoană juridică de drept public conform 
art.21 din Legea 215/2001, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în localitatea Victoria, str. 
Stadionului nr.14, judeţul Brasov Cod unic de înregistrare 4523207, legal reprezentat în temeiul 
art.62 alin.1 din Legea 215/2001 de domnul BERTEA  CAMELIA  ELENA în functia de Primar al 
Orasului Victoria, în calitate de delegatar, denumită în continuare Concedent- Autoritatea 
Delegantă „ şi SC VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL, cu sediul în localitatea Victoria, 
str.Stadionului nr.14, judeţul Braşov , înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu 
nr.J08/199/23.01.2007,Cod unic de  înregistrare, atribut fiscal: 20762885, reprezentată legal de 
dl.BACIU MARIAN, administrator, ◌๎în calitate de delegat, denumită în continuare 
Concesionar - „Operatorul”, numite împreună „Părţile” şi separat „Partea” prin acordul de 
voinţă având la bază HCLnr……………………/……………………….2021  a intervenit următorul act 
adiţional:  
           
          Art.23 - Cap.IX- Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare 
sau ajustare a acestora – se completează cu Anexa 1 - Costurile de operare si  
exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate.  
           
        Celelalte prevederi ale contractului nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc 
Industrial SRL nu se modifică. 
       Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
  
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2021.  
 
Concedent- Autoritatea Delegantă                            Concesionar - Operatorul 
            Delegatar                                                                    Delegat 

           ORAŞUL  VICTORIA                                    SC VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL                                                       
                     PRIMAR                                                                   Administrator                                                              
       BERTEA  CAMELIA  ELENA                                                    BACIU MARIAN 
 
       
   
           Vizat pentru legalitate                                                                                  
                 SECRETAR                                                          
         Cioca Gabriela Lenuţa 
 

 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                                                                  

                      Inache Anca 
                                                                                                      Vizat pentru oportunitate                         

                                                    Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian 

ROMANIA 
 ORAŞUL    VICTORIA 

              Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
                Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafţă de 

24,31 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu 
destinaţia „Cabinet medical”. 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2257/02.02.2021 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea  închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafţă de 24,31 mp, proprietate 
privată a Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu destinaţia „Cabinet medical”. 
      Văzând prevederile:  
      OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b”, art.297 alin.1 
lit.”c”, art.332-349 art.354 alin.1 și 2, art.355, art.362 alin.1,2 și 3, art.363 alin.1-8,  
          Legea 287/2009 – Codul Civil  art.551 pct.1, art.552 – 701, art.1166 – 1167 şi 
art.1777- 1823  
         HCL 179/26.11.2020- Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru spaţiile 
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
                Art.1.-Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafţă de 
24,31 mp, înscris în CF 100031-C1-U9 nr.cadastral 100031-C1-U9, proprietate privată a 
Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu destinaţia „Cabinet medical”. 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 
inventar 

Situația juridică 

CF 100031-C1-U9  Spațiu nr.9 – 
Policlinicii nr.14 

24,31 mp 192567 
 

33.898,86 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

           Art.2.-Închirierea spaţiului se va face pentru o perioadă de 5 ani cu posibilitatea 
prelungirii contractului de închiriere de comun acord între părţi. 
           Art.3 -Preţul de pornire la licitaţie este de 1,00 euro/mp/lună conform pct.10 
alin.1 din HCL 179/26.11.2020 Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. 
          Art.4.-Se aprobă documentaţiei de licitaţie pentru închirierea prin licitaţie 
publică a spaţiului în suprafţă de 24,31 mp, înscris în CF 100031-C1-U9 nr.cadastral 
100031-C1-U9, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.5.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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