
Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de Management Integrat al Deşeurilor Solide 
in Judeţul Mureş 

Contract 8907/15.05.2017 :Servicii de asistență tehnică acordată UIP SMIDS Mureş în vederea atribuirii contractelor de 
delegare pentru operarea TMB Sînpaul, Staţiei de sortare-transfer-compostare Cristesti si a activitatii de colectare si transport 
separat al deşeurilor in judeţul Mureş, stabilirea modalităţii de integrare a staţiilor de sortare/transfer PHARE/OG7 din 2006 
si instituirea taxei special de salubrizare componenta II, litera b) din Oferta 

1 
 

ANEXA 1 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor 

persoane fizice/persoane juridice ce desfăşoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, 

titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă a locuinţelor proprietate de stat/UAT 

           MODEL 

01 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaş, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate 

de stat/UAT) al locuinţei situată în localitatea ______________________ ,str. ___________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliat(ă) în localitatea ________________________________ , 

str._________________________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , posesor al _____ seria ____ 

, nr.______________, C.N.P_________________________________ , având locul de muncă 

la/pensionar _______________________________________________________________, declar pe 

proprie răspundere că unitatea locativă are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, 

flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (dacă domiciliază la adresa menţionată). Pentru locuinţele închiriate 

persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/pers/luna 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 2 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de proprietari de imobile persoane fizice/juridice (pentru imobile închiriate persoanelor 

juridice) 

         MODEL 02 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane 

fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 

Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________având calitate de proprietar al 

imobilului situat în localitatea _______________________ ,str. _______________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliu/sediu în localitatea ________________________ , 

str.__________________________ , nr.____,bl.____,sc.____,ap.____ , posesor al _______ seria 

______ , nr.________________, C.N.P/C.U.I. ____________________________________ , având 

locul de muncă la/pensionar 

_______________________________________________________________, declar pe proprie 

răspundere că imobilul este utilizat de următorii operatori economici (persoane juridice, inclusiv PFA-

uri, II-uri, etc): 

Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa 

Domeniul de 

activitate 

Certificat 

unic de 

înregistrare 

la registrul 

comerţului 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) care îşi 

desfăşoară activitatea la adresa menţionată. 

Această Declaraţie va fi însoţită de Declaraţiile de impunere pentru fiecare persoană juridică (Model 4) 

rezidentă la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/an 

Estimez ca, pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)............ voi genera o cantitate 

de............[kg/an] de deşeuri 

 

Data________________    Semnătura________________ 
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Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................

  

ANEXA 3 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor 

fizice ce desfăşoară profesii liberale 

          MODEL 03 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane 

juridice, care închiriază persoanelor fizice//persoanelor fizice ce desfăşoară profesii liberale 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ , CNP 

____________________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________, domiciliat(ă) în 

localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, în 

calitate de reprezentant al _______________________________________________, cu sediul în 

______________________, str. _____________________________, nr. ________, bl. _____, sc. 

_____, ap. _____, CUI______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

__________________________, având calitate de proprietar al locuinţei situată în localitatea 

_________________ ,str. ________________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , declar pe 

proprie răspundere că unitatea locative are în componenţă următorii membrii (locatari stabili, chiriaşi, 

flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea 

(locatari stabili, 

chiriaşi, flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observaţii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/pers/luna 

Estimez ca, pentru anul (se completează anul pentru care se face declaraţia)............ voi genera o cantitate 

de............[kg/an] de deşeuri 

 

Data________________    Semnătura________________ 
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Telefon .............................................................,  adresa e-

mail....................................................................  

ANEXA 4 – Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare 

datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile 

închiriate) 

         MODEL 04 

 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA, etc) 

 

Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_________________________________, BI/CI seria _____, nr. ___________________, în calitate de 

reprezentant al _____________________________________, cu sediul în ______________________, 

str. ___________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

_______________________________, declar pe proprie răspundere că 

(se completează în funcţie de specificul activităţii) 

Punct de lucru 

_________________________________________________________________________ 

  

Selectaţi specificul activităţii și completaţi datele aferente (date anuale): 

- Entităţi de drept public și privat ce au între 0 și 5 angajaţi  

o număr de angajaţi (la data completării)  

Obs: In cazul entitatilor care nu au niciun angajat, la „nr. De angajati” se va inscrie numarul de 

administratori rezidenti in imobil 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                                                      in kg/an 

o domeniul de activitate 

 

- Entităti de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajati  

o număr de angajati (la data completării)  

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul ...........                                                               in kg/an 

 

o domeniul de activitate 
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- Entităti de drept privat ce desfășoară orice alte activităti cu exceptia comertului 

o număr de angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                                            in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Entităti de drept public 

o număr de angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul(**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de vânzare cu amănuntul/angró 

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  
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o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de învătământ (creșă, gradinită, școală, liceu, universitate) 

o număr angajati (la data completării) 

o număr copii/elevi/studenti (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul(**) ...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară fără paturi  

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară cu paturi 

o număr angajati (la data completării) 

o număr total de zile de spitalizare din anul anterior 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (*)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 
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o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

 

- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetarie sau altă unitate de alimentaţie publică sau 

a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

o număr angajati (la data completării) 

 

o cantitate estimata de deșeuri pentru anul (**)...........                               in kg/an 

 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri biodegradabile /capacitate recipient (litri)* 

 

 

* se vor înscrie numărul x capacitatea recipientelor necesari – 120 litri, 240 litri sau 1100 litri  

** se va înscrie anul pentru care se face declaraţia de impunere 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în funcţie de specificul activităţii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Am fost informat cu privire la valoarea taxei pentru anul (se completează anul pentru care se face 

declaraţia)..........si a cantităţii luate in calcul pentru determinarea taxei, de..........kg/an 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

 

Telefon/fax ........................................................  Adresa e-mail..................................................................
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ANEXA 5 – Declaratia rectificativa de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele 

închiriate altor persoane fizice/persoane fizice ce desfășoară profesii liberale) şi de concesionari, 

locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă locuinţelor proprietate de stat/UAT 

 

           MODEL 

05 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici 

 

Subsemnatul(a) _____________________________având calitate de proprietar/chiriaș, 

concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă (în cazul locuinţelor proprietate 

de stat/UAT) al locuinţei situată în localitatea …………………………. ,str. ___________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , domiciliat(ă) în localitatea ____________________________ , 

str.______________________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___ , posesor al _____ seria ____ , 

nr.______________, C.N.P _________________________________ , având locul de muncă 

la/pensionar _______________________________________________________________, declar pe 

proprie răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un 

număr de ...... membrii, noua componentă fiind următoarea 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele membrilor de familie/locatarilor, inclusiv cele ale persoanei care 

completează declaraţia de impunere (daca domiciliază la adresa mentionată). Pentru locuintele închiriate 

persoanelor fizice se vor trece datele tuturor persoanelor care locuiesc la adresa menţionată. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 6 – Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate 

persoanelor juridice) 

MODEL 06 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane 

fizice/juridice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice (inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 

Subsemnatul(a)/subscrisa _____________________________având calitate de proprietar al 

imobilului situat în localitatea _______________________ ,str. _______________________, 

nr.___,bl.___,sc.___, ap.____, domiciliu/sediu în localitatea ________________________ , 

str.__________________________ , nr.____,bl.____,sc.____,ap.____ , posesor al _______ seria 

______  nr.________________, C.N.P/C.U.I. ____________________________________ , având 

locul de muncă la/pensionar 

_______________________________________________________________, declar pe proprie 

răspundere că imobilul și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un număr de ...... 

membrii, noua componentă fiind următoarea: 

Denumirea persoanei juridice 

(inclusiv PFA-uri, II-uri, etc) 
Adresa 

Domeniul de 

activitate 

Certificat 

unic de 

înregistrare 

la registrul 

comerţului 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea la adresa 

menţionată. 

Această Declaraţie rectificativă va fi însoţită de Declaraţiile rectificative de impunere pentru fiecare 

persoană juridică (Model 8) rezidentă la adresa menţionată care nu se regăseşte în Declaraţia de 

impunere iniţială. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 7 – Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor 

fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale 

 

MODEL 07 

 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane 

juridice, care închiriază persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale 

 

Subsemnatul/a ______________________________________________________ , CNP 

____________________________________, BI/CI seria _____, nr. ______________, domiciliat(ă) în 

localitatea ______________________ , str.___________________ , nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, în 

calitate de reprezentant al ______________________________, cu sediul în 

______________________, str. ________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, 

ap. _______, CUI______________________, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

__________________________, având calitate de proprietar al locuinţei situată în localitatea 

_________________ ,str. ________________________, nr.___,bl.___,sc.___, ap.____ , declar pe 

proprie răspundere că unitatea locativă și-a schimbat componenţa de la un numar de ...... membri la un 

număr de ...... membrii, noua componentă fiind următoarea (locatari stabili, chiriaşi, flotanţi): 

Numele şi prenumele 

Calitatea (locatari 

stabili, chiriaşi, 

flotanţi) 

Cod numeric 

personal 
Observatii 

    

    

    

    

    

    

Se vor  trece ÎN TABEL datele tuturor membrilor de familie/locatarilor. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaraţii, 

că toate datele furnizate în această declaraţie precum și documentele ataşate sunt conforme cu realitatea. 

 

Cantitatea estimata pe care o generez se modifica din ...........kg/an in..........kg/an 

 

Data________________    Semnătura________________ 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 8 – Declaraţia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale 

de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi 

în imobile închiriate) 

MODEL 08 

 

DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ DE IMPUNERE 

în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori 

economici, instituţii publice, asociaţii non-profit altele decât asociaţiile de proprietari/locatari, PFA) 

 

Subsemnatul ______________________________________________________ , CNP 

_________________________________, BI/CI seria _____, nr. ___________________, în calitate de 

reprezentant al _____________________________________, cu sediul în ______________________, 

str. ___________________________, nr. ________, bl. _______, sc. _______, ap. _______, 

CUI________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

_______________________________, declar pe proprie răspundere că 

(se completează în funcţie de specificul activităţii) 

Punct de lucru 

_________________________________________________________________________ 

  

Selectaţi specificul activităţii și completaţi datele aferente (date anuale): 

- Entităţi de drept public și privat care au între 0 și 5 angajaţi 

o număr de angajaţi (la data completării)  

Observaţie : In cazul entităţilor care nu au angajaţi, la număr de angajaţi se va trece număr de 

administratori rezidenţi in imobil 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o domeniul de activitate 

 

In cazul in care entitatea nu are nici un angajat, se va declara in loc de număr de angajaţi, numărul 

de administratori. 

 

-  Entităţi de drept public și privat ce au între 6 și 10 angajati 

o număr de angajati (la data completării)  

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o domeniul de activitate 
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- Entităţi de drept privat ce desfăşoară orice alte activităţi cu excepţia comerţului 

o număr de angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

- Entităţi de drept public 

o număr de angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de vânzare cu amănuntul/en-gros 

o număr angajaţi (la data completării) 

 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate de învăţământ (creşă, grădiniţă, școală, liceu, universitate) 

o număr angajaţi (la data completării) 

o număr copii/elevi/studenţi (la data completării) 
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o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Unitate sanitară fără paturi  

o număr angajaţi (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

 

- Unitate sanitară cu paturi 

o număr angajaţi (la data completării) 

o număr total de zile de spitalizare din anul anterior 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

o număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

 

- Restaurant, bar, hotel, pensiune, cantină, cofetarie sau altă unitate de alimentaţie publică sau 

a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

o număr angajati (la data completării) 

o Cantitate estimata rectificata pentru anul(**).........este de                          kg/an 

număr de recipiente de colectare deşeuri reziduale / capacitate recipient (litri)* 
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o număr de recipiente de colectare deşeuri de hârtie/carton /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de plastic/metal /capacitate recipient (litri)*  

o număr de recipiente de colectare deşeuri de sticlă /capacitate recipient (litri)* 

o număr de recipiente de colectare deşeuri biodegradabile /capacitate recipient (litri)* 

 

* se vor înscrie numărul x capacitatea recipientilor necesari – 120 litri, 240 litri sau 1100 litri  

(**) se va inscrie anul pentru care se face declaratia rectificativa 

Datele se vor raporta pentru anul în curs sau anul anterior raportării, în functie de specificul activitătii. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitoare la falsul în declaratii, 

că toate datele furnizate în această declaratie precum și documentele atașate sunt conforme cu realitatea. 

 

 

 

Data________________    Semnătura________________ 

 

Telefon ............................................................., adresa e-mail....................................................................
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ANEXA 9 – Modalitatea de calcul a taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor juridice 

 

(1) Taxa pentru primul an (exprimata in [lei/t] este calculata pornindu-se de la cantităţile din raportările 

făcute câtre APM pentru anii anteriori pentru totalitatea utilizatorilor non-casnici, in momentul 

înfiinţării taxei. Valoarea taxei este prezentata,  având ca unitate de măsura {lei/t] în Anexa 10. 

Aceasta taxa este cea adusa la cunoştinţa utilizatorilor pentru primul an. 

(2) Fiecare utilizator non-casnic va avea obligaţia de a declara cantităţile pe care prevede ca le va 

încredinţa colectorilor în anul pentru care depune Declaraţia de impunere, luând ca baza cantităţile 

înregistrate în anul anterior. In cazul în care, pentru primul an, cantităţile din anul anterior nu au 

beneficiat de o înregistrare sigura, cantităţile declarate vor fi calculate pe baza datelor din tabelul 3  

de la capitolul 4.3 – exemple de unităţi de măsură specifice și indici de producere de deşeuri similare 

celor menajere - și modului de calcul cuprins in Standardul SR 13400:2016 de la capitolul 4.3.Suma 

datorata se calculează înmulţind cantităţile zilnice calculate in conformitate cu formulele (4) si (5) 

de la capitolul 4.3 al standardului indicat, cu numărul de zile pe an cuprinse in programul de 

activitate al Operatorului. Încadrarea activităţii proprii se va face la categoria cea mai apropiata din 

cele din coloana „destinaţia clădirii” din tabelul amintit mai sus. 

(3) In cazul în care în aceeaşi clădire se desfăşoară mai multe activităţi specifice, cantităţile vor fi 

declarate separat pentru fiecare activitate specifica desfăşurata în clădire, utilizând unităţile de 

măsură specifice alocate fiecărei activităţi specifice. 

(4) Fiecare utilizator este îndreptăţit sa depună declaraţii rectificative, potrivit prezentului Regulament. 

(5) Pentru anii care urmează primului an Utilizatorii non-casnici vor avea obligaţia de a îşi depune 

declaraţiile pe baza unor date anterioare reale, care pot fi confirmate de câtre operatorii de colectare. 

(6) Fiecare UAT poate verifica, fie direct, prin reprezentanţi autorizaţi, fie indirect, prin intermediul 

personalului ADI si/sau ai Operatorilor CSTS, corespondenta intre datele reale si cele declarate.   

(7) In luna noiembrie a fiecărui an, în baza raportărilor Operatorilor, ADI va efectua recalcularea valorii 

taxei pentru anul care urmează. Pentru ultima luna a anului se vor utiliza estimări. In urma 

procesului de recalculare pot rezulta majorări/deduceri raportate la valoarea calculata în baza 

datelor din Declaraţia de impunere si comunicata prin Decizia de impunere pentru anul care se 

încheie. 

(8) UAT-urile vor avea obligaţia de a informa beneficiarii asupra nivelul taxei calculate pentru anul 

următor, precum si asupra majorărilor/deducerilor rezultate din diferenţa intre datele din declaraţiile 

de impunere si cele reale raportate pentru anul anterior,in urma aprobării acestora in cadrul ADI 

Ecolect; informarea va fi realizata pana cel târziu in data de 31.12. a fiecărui an, prin toate 

mijloacele, incluzând transmiterea prin intermediul Operatorilor CSTS,. 

(9) Suma anuala datorata de fiecare utilizator non-casnic se va calcula pe baza declaraţiei de impunere 

data de fiecare utilizator non casnic,prin înmulţirea cantităţii declarate de acesta (in kg/an) cu 

valoarea taxei stabilita pentru fiecare an, la care se adăugă majorările/reţinerile rezultate din 

calculele pentru anul anterior 

(10) La calculul taxelor se va tine seama de următoarele factori : 

a) frecventa de colectare a deşeurilor (stabilită în contractul de delegare al operatorului care 

prestează activitatea de colectare şi transport a deşeurilor).  

b) Costurile pe tona recalculate, in baza modificărilor principalelor elemente de cost si/sau a 

modificărilor legislative; 
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c) categoriile de containere care vor fi primite de persoanele juridice respective, sau cu care se vor 

dota persoanele juridice, care depind de specificul activităţii, (conform contractelor de 

CSTS),după cum urmează: 

o Restaurantele, hoteluri,pensiuni, cantine, cofetării şi alte unităţi de alimentaţie publică sau 

a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive – 5 categorii 

de recipiente pentru colectarea separată pe 5 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, 

plastic/ metal, sticlă, deşeuri biologice și deşeuri reziduale; Pentru deşeuri periculoase, fără 

regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Unităţi de vânzare cu amănuntul (cash and carry) / en-gros – 5 categorii de recipiente pentru 

colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă 

și deşeuri reziduale; deşeurile de ambalaje colectate separat vor fi valorificate fie printr-un 

colector autorizat sau înregistrat, fie prin Operatorul serviciului public fie prin intermediul 

schemei de răspundere extinsa a producătorilor; Pentru deşeuri periculoase, fără regim 

special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Entităţi de drept privat ce desfăşoară orice alte activităţi, mai puţin comerţ– 5 categorii de 

recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, 

plastic/ metal, sticlă biologice și deşeuri reziduale;Pentru deşeuri periculoase, fără regim 

special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

o Orice entitate de drept public– 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 

fracţii – deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri 

reziduale; Pentru deşeuri periculoase, fara regim special se vor distribui cutii din carton/saci 

roşii; 

o Unităţi de învăţământ – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii – 

deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă,biologice și deşeuri 

reziduale;Pentru deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci 

roşii; 

o Unităţi sanitare fără paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii 

– deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă, biologice și deşeuri reziduale; 

Pentru deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; 

Deşeurile rezultate din activitatea medicala sunt colectate separat și eliminate prin operatori 

autorizaţi pentru această activitate, nefiind deşeuri similare; 

o Unităţi sanitare cu paturi – 5 categorii de recipiente pentru colectarea separată pe 4 fracţii 

– deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă și deşeuri reziduale;Pentru 

deşeuri periculoase, fără regim special se vor distribui cutii din carton/saci roşii; Deşeurile 

rezultate din activitatea medicală sunt colectate separat și eliminate prin operatori autorizaţi 

pentru această activitate, nefiind deşeuri similare. 

d) capacitatea totală a recipientelor de colectare solicitate de la operatorul de salubrizare, pe 

categorii de deşeuri colectate separa se verifica utilizându-se următoarele densităţi (ρ)= 

- pentru deşeuri de hârtie/carton:  ρ =112 kg/mc 

- pentru deşeuri de plastic/metal:  ρ =30 kg/mc 
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- pentru deşeuri de sticlă:  ρ =340 kg/mc 

- pentru deşeuri biodegradabile:  ρ =300 kg/mc 

- pentru deşeuri reziduale:  ρ =260 kg/mc. 

e) Refuzul persoanelor juridice de drept public și private a solicita recipiente separate  pentru una 

din fracţiile reciclabile, (deşeuri de ambalaje de hârtie/carton, plastic/ metal, sticlă) se va 

justifica cu contracte încheiate cu operatori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de 

ambalaje, documente justificative privind predarea respectivelor deşeuri sau alte documente, 

în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. 
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ANEXA 10 –Taxele pentru deşeuri menajere si similare, conform Aplicaţiei de finanţare, cu 

adăugarea contribuţiilor datorate în conformitate cu art. 9 lit c) respectiv lit. p) din OUG 196/2005 

cu modificările si completările ulterioare 

 

NIVELUL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL 2022 

 

    Anul 2022     

 

 

Specificaţie 
 

U/M 

   Valoare   

fără TVA 
cu TVA 

inclus 

fără TVA fără TVA 

costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

costuri 

operare si 

întreţinere 

SMIDS 

Din care 

componenta 

judeteană 

Din care 

componenta 

locală 

    1 2=1*1,19 
  

Taxa utilizatori casnici din mediul urban lei/[pers*luna] 11,55 13,74 

 

5,43 

 

6,12 

Taxa utilizatori casnici din mediul rural lei/[pers*luna] 5,20 6,19 

 

2,44 

 

2,75 

Taxa utilizatori non-casnici lei/tona 497,54 592,07 

 

233,84 

 

263,70 

 

 

 

PLANUL MULTIANUAL DE EVOLUŢIE A TAXELOR PROGNOZAT: 

(conform proiect SMIDS Mures aprobat) 

 
 

Ani 

Lei/Tona Lei/pers/luna Lei/pers/luna Lei/pers/luna Lei/pers/luna 

Taxa agenţi 

economici 

(fara TVA) 

Taxe Urban 

(fara TVA) 

Taxe Rural 

(fara TVA) 

Taxe Urban 

(cu TVA) 

Taxe Rural 

(cu TVA) 

2010 367,00               5.94                2.62                7.06  
              

3.11  

2011 367,00               6.09                2.68                7.24  
              

3.19  

2012 367,00               6.32                2.79                7.52  
              

3.31  

2013 367,00               6.60                2.91                7.86  
              

3.46  

2014 367,00               6.96                3.07                8.28  
              

3.65  

2015 367,00               7.38                3.25                8.78  
              

3.87  

2016 367,00               7.81                3.44                9.30  
              

4.10  

2017 367,00               8.21                3.62                9.77  
              

4.31  
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2018 367,00               8.59                3.79             10.22  
              

4.51  

2019 367,00               8.99                3.96             10.69  
              

4.71  

2020 367,00               9.42                4.15             11.20  
              

4.94  

2021 367,00               9.81                4.33             11.67  
              

5.15  

2022 367,00            10.21                4.50             12.15  
              

5.36  

2023 367,00            10.54                4.65             12.54  
              

5.53  

2024 367,00            10.88                4.80             12.95  
              

5.71  

2025 367,00            11.23                4.95             13.37  
              

5.89  

2026 367,00            11.44                5.04             13.61  
              

6.00  

2027 367,00            11.63                5.13             13.83  
              

6.10  

2028 367,00            11.82                5.21             14.06  
              

6.20  

2029 367,00            12.01                5.30             14.30  
              

6.30  

2030 367,00            12.21                5.38             14.53  
              

6.41  

2031 367,00            12.42                5.47             14.77  
              

6.51  

 

ANEXA 11 – Tarifele pentru colectarea, transportul și eliminarea deşeurilor provenite de la 

utilizatorii casnici și non-casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară 

a spatiilor aflate în proprietatea lor, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale,  a deşeurilor 

voluminoase la cerere, a deşeurilor verzi si a deşeurilor abandonate, realizate în baza unui 

contract încheiat direct între operatorul de salubrizare și generatorii de deşeuri, precum şi pentru 

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public sau privat, pentru anul 2021 

Pentru colectarea, transportul  și eliminarea deşeurilor provenite la utilizatorii casnici și non-

casnici, generate de activităţi de amenajare și/sau reabilitare interioară a spatiilor aflate în 

proprietatea lor, colectarea deşeurilor de la evenimente speciale, inclusiv pentru deşeurile abandonate 

pe domeniul public, precum şi a deşeurilor voluminoase la cerere,tariful este cel pentru utilizatorii non-

casnici. Raportarea la volum a tarifului pe tona se face pentru următoarele densităţi : 

o Deşeuri in amestec    ρ = 250 kg/m3 

o Deşeuri reciclabile, amestec  ρ = 120 kg/m3 

o Deşeuri verzi    ρ = 120 kg/m3 

o Deşeuri alimentare   ρ = 350 kg/m3 

o Deşeuri din reabilitări locuinţe ρ = 480 kg/m3 
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Anexa 12 - Mecanismul operațional de aplicare a instrumentului economic „ plătești cât 

arunci” conform OUG 74/2018 

I. Mecanismul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA) – Utilizatori casnici/persoane fizice 

Instrumentul economic „Plătește pentru cât arunci” (PPCA) are ca scop determinarea 

beneficiarilor sistemului de salubrizare al SMIDS Mureș de a colecta selectiv deșeurile .  

Principiul de bază al acestui instrument economic este limitarea volumului lunar de 

colectare destinat deșeurilor reziduale, raportat la indicele de generare a deșeurilor, prin 

metoda reducerii voluntare a frecvenței de colectare sau prin cea a limitării volumului 

disponibil al reicipientelor, astfel încât fracțiile reciclabile și biodegradabile să fie sortate 

corespunzător. 

II.  Mecanismul „Plătește pentru cât arunci” (PPCA) – Utilizatori noncanici/persoane 

juridice 

Utilizatorii non-casnici sunt definiți ca agenți economici și instituții care generează 

deșeuri similare celor menajere. 

 

 

 

 


