MONITORUL OFICIAL AL
JUDE{ULUI S}LAJ
Anul XXIX, Nr.4
(serie nou])

HOT}R~RI, ORDINE, DISPOZI{II
22 ianuarie 2019
|I ALTE ACTE

CUPRINS

pag.

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI
LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.420 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea
începând cu anul 2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului
Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de impozitare a imobilelor, prin
modificarea zon]rii existente.
HOT}RÂREA NR.421 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea
Regulamentului de organizare \i func[ionare a activit][ii de
voluntariat din cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u \i al serviciilor
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u.
HOT}RÂREA NR.443 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea
Regulamentului pentru metodologia de acordare a protec[iei sociale
pentru categoriile de persoane care beneficiaz] de gratuit][i sau
reduceri la transportul public de persoane prin curse regulate din
Municipiul Zal]u.
HOT}RÂREA NR.4 din 14 ianuarie 2019 de modificare a
Regulamentului privind gestionarea taxei speciale de salubrizare
pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, aprobat prin HCL nr.35
din 07.03.2016.
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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.420
din 20 decembrie 2018
privind aprobarea începând cu anul 2019 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul
încadr]rii pe zone de impozitare a imobilelor, prin modificarea zon]rii existente
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul comun al Direc[iei urbanism \i al Direc[iei economice nr. 62166/10.10.2018 \i Referatul Directiei Urbanism nr. 74362/
10.12.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Dispozi[iile art. 453 lit. i) \i art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum \i prevederile pct. 9 (1)-(3) pentru punerea în
aplicare a art. 453 lit. i) din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În baza art. 36 alin.(2) lit. b) \i d), alin.(4) lit. c) \i art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:

Art.1. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019 se aprob] noua zonare a intravilanului situat în perimetrul administrativ al Municipiului Zal]u prin
modificarea ierarhiz]rii unor zone, zonare ce constituie Anexa nr.1, parte integrant] din prezenta hot]râre.
(2) Încadrarea imobilelor pe zone în intravilanul Municipiului Zal]u s-a fundamentat în func[ie de criteriile \i punctajul aferent acestora,
men[ionat în Anexa nr.2 la prezenta hot]râre.
Art.2. Urmare modific]rilor aprobate prin prezenta hot]râre, începând cu 01.01.2019 se va aplica zonarea prev]zut] în prezenta hot]râre Anexa nr.1 @@Tabel cu zonarea intravilanului Municipiului Zal]u pentru anul 2019@@.
Art.3. La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri, respectiv cu data de 01.01.2019, î\i înceteaz] aplicabilitatea prevederile HCL nr. 375/
21.12.2017 privind aprobarea începând cu anul 2018 a noii zon]ri a intravilanului Municipiului Zal]u în scopul încadr]rii pe zone de impozitare a
imobilelor, prin modificarea zon]rii existente, precum \i prevederile HCL nr. 74/16.03.2018 privind modificarea, respectiv, completarea Hot]rârii
Consiliului Local al Municipiului Zal]u nr. 375 din 21.12.2017
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia urbanism \i Direc[ia economic].
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Directia administra[ie public] local];
- Direc[ia economic], Direc[ia patrimoniu;
- Direc[ia urbanism; Serviciul fond funciar;
- OCPI S]laj, Judec]toria Zal]u, Tribunalul S]laj;
- Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor Publice - S]laj;
- Camera Notarilor Publici S]laj;
- presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.421
din 20 decembrie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare \i func[ionare a activit][ii de voluntariat din
cadrul Prim]riei Municipiului Zal]u \i al serviciilor publice
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Compartimentului Centrul Na[ional de Informare \i Promovare Turistic] Zal]u nr. 64167 din 18.10.2018 \i nr.
75973/04.12.2018;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- În temeiul prevederilor art. 9 alin.(3) lit. c) \i art. 11 alin.(10) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activit][ii de
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voluntariat în România;
În conformitate cu dispozi[iile Legii nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
În baza art. 36 alin.(1) \i alin.(6) lit. a), art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1. Se aprob] Regulamentul de organizare \i func[ionare a activit][ii de voluntariat din cadrul Prim]riei Municipiului
Zal]u \i al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zal]u, conform Anexei nr.1, parte integrant]
din prezenta hot]râre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Compartimentul Centrul Na[ional de Informare \i
Promovare Turistic] Zal]u \i Direc[ia Resurse Umane.
Art.3. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institutia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Directia administra[ie public] local];
- Direc[ia economic];
- Direc[ia Resurse Umane;
- Compartimentul Centrul Na[ional de Informare \i Promovare Turistic] Zal]u;
- presa local], site, afi\are la sediu.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR.443
din 20 decembrie 2018
privind aprobarea Regulamentului pentru metodologia de acordare a protec[iei sociale pentru
categoriile de persoane care beneficiaz] de gratuit][i sau reduceri la transportul public
de persoane prin curse regulate din Municipiul Zal]u
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul nr. 80470 din 18.12.2018 întocmit de Direc[ia Tehnic] - Serviciul MSCUP, Direc[ia Economic], Direc[ia
Resurse Umane \i Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] Zal]u;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Contractul de delegare nr. 54211/19.11.2012 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate din Municipiul Zal]u, încheiat între Municipiul Zal]u \i operatorul S.C. Transurbis S.A. Zal]u;
- Având în vedere art.3 din Hot]rârea Consiliului Local nr. 380 din data de 12.11.2018 privind prelungirea duratei \i
modificarea Contractului de delegare nr. 54211/19.11.2012 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate din Municipiul Zal]u, încheiat între Municipiul Zal]u \i operatorul S.C. Transurbis S.A. Zal]u.
-V]zând prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public];
- În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d), alin. 5 lit. a), alin 6 lit.a) pc. 14 \i art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:
Art.1.Aprobarea Regulamentului privind metodologia de acordare a protec[iei sociale pentru categoriile de persoane care
beneficiaz] de gratuit][i sau reduceri la transportul public de persoane prin curse regulate din Municipiul Zal]u, regulament
ce constituie Anexa nr.1 la prezenta hot]râre, ce va avea aplicabilitate de la data de 01.01.2019.
Art.2. Modificarea Anexei nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate din Municipiul Zal]u, aprobat prin HCL nr.380/12.11.2018, conform Anexei nr.2 la prezenta hot]râre, care va
constitui Anexa nr.7 la contractul sus-men[ionat.
Art.3. La data aprob]rii prezentului Regulament se abrog] H.C.L. nr.313 din data de 27.09.2018 privind acordarea de
gratuitate pentru transportul local în comun, în favoarea elevilor \i studen[ilor care studiaz] în unit][ile de înv][]mânt din
Municipiul Zal]u, începând cu anul \colar 2018-2019 \i H.C.L.nr.174 din data de 25.05.2017 privind modificarea H.C.L. nr.
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226 din data de 13.09.2010 referitoare la tarifele biletelor \i abonamentelor pentru transportul public local de c]l]tori
practicate în Municipiul Zal]u \i de aprobare a noului Regulament de acordare \i plata abonamentelor pentru transportul
urban cu mijloace de transport local în comun pentru persoanele cu handicap \i înso[itorii acestora.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic] \i S.C. Transurbis S.A. Zal]u.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
- Primarul Municipiului Zal]u;
- Direc[ia Administra[ie Public] Local];
- Direc[ia Economic];
- Direc[ia Tehnic];
- Direc[ia Resurse Umane;
- S.C. Transurbis S.A. Zal]u;
- aducerea la cuno\tin[] public].

NOT} * Anexele la Hot]r`rile nr.420, 421 \i 443 ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u pot fi consultate 'n format letric (pe suport
h`rtie), de c]tre persoanle interesate, la afi\ierul Pirm]riei Municipiului Zal]u, precum \i 'n format electronic (scanat PDF) pe site-ul institu[iei
www.zalausj.ro, la sec[iunea Consiliul Local - Hot]r`rile Consiliului Local.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.4
din 14 ianuarie 2019
de modificare a Regulamentului privind gestionarea taxei speciale de salubrizare
pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, aprobat prin HCL nr.35 din 07.03.2016
Consiliul Local al Municipiului Zal]u;

Având în vedere:
- Referatul Direc[iei Economice nr. 1386 din 09.01.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zal]u;
- Hot]rârea Consiliului Local nr. 35 din 07.03.2016, modificat] prin HCL nr. 376 din 21.12.2017;
- prevederile Art. 1, punctele 1, 2, 3 \i 8 din Ordinul nr. 520/2018 pentru modificarea \i completarea Ordinului pre\edintelui
Autorit][ii Na[ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit][i Publice nr. 82/2015 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localit][ilor;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, precum \i în baza art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind
administra[ia public] local], republicat];

HOT}R}|TE:

Art. 1. Modificarea Regulamentului privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i
dezinsec[ie, aprobat prin HCL nr.35 din 07.03.2016 \i modificat prin HCL nr.376 din 21.12.2017, conform Anexei nr. 1 la
prezenta hot]râre.
Art. 2. Abrogarea literei a) din cadrul Capitolului 8 - Taxe speciale, din Anexa nr. 1 la Hot]rârea Consiliului Local nr.
384 din 28.11.2018, privind stabilirea impozitelor \i taxelor locale, a tarifelor \i chiriilor pentru administrarea bunurilor ce
apar[in domeniului public \i privat al Municipiului Zal]u pentru anul 2019.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia Economic].
Art. 4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
· Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj;
· Primarul Municipiului Zal]u;
· Direc[ia Administra[ie Public] Local];
· Direc[ia Economic];
· Direc[ia Corp Control; Direc[ia tehnic];
· aducerea la cuno\tin[] public].

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
4

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Claudia Ardelean

Anex] nr.1
la Hot]r`rea nr.4
din 14.01.2019
Regulament privind gestionarea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
DISPOZI{II GENERALE
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea 273/2006 privind finan[ele publice locale, actualizat] coroborat] cu
prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru func[ionarea unor servicii publice locale create în
interesul persoanelor fizice \i juridice, consiliul local poate adopta taxe speciale, stabilind cuantumul acestora anual \i
aprobând regulamentul de stabilire a modului de organizare \i func[ionare a serviciilor publice de interes local pentru care se
propun taxele respective.
Potrivit prevederilor art.26 alin.1 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localit][ilor, republicat] \i modificat],
pentru asigurarea finan[]rii serviciului de salubrizare, utilizatorii achit] contravaloarea serviciului de salubrizare prin (....):@@taxe
speciale, în cazul presta[iilor de care beneficiaz] individual f]r] contract@@.
Potrivit alin.3 al articolului mai sus men[ionat, autorit][ile publice locale au obliga[ia s] instituie taxe speciale, conform
prevederilor alin.1 lit c) \i s] deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea presta[iei efectuate la
utilizatorii f]r] contract.
Conform art.6 alin.1 lit.k din legea mai sus men[ionat] autorit][ilor deliberative ale unit][ilor administrative teritoriale au
competen[e exclusiv în ceea ce prive\te înfiin[area, organizarea, gestionarea, coordonarea \i atribuirea serviciului de salubrizare
a localit][ilor având atribu[ii în stabilirea taxelor speciale \i aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea
reglement]rilor în vigoare.
La art.16 alin.2 din Ordinul Pre\edintelui A.N.R.S.C nr.82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului
de salubrizare a localit][ilor, intrat în vigoare la data de 24.03.2015, se prevede c] autoritatea deliberativ] a administra[iei
publice locale aprob]/instituie tarife/taxe de salubrizare pentru constituirea fondurilor necesare finan[]rii activit][ii.
Taxa de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, este o tax] cu destina[ie special], fiind utilizat] în
scopul pentru care a fost stabilit] \i se aprob] de Consiliul Local al Municipiului Zal]u, în fiecare an pentru anul fiscal
urm]tor. Taxa are drept scop acoperirea cheltuielilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
de la utilizatorii persoane fizice \i juridice f]r] existen[a unui contract cu prestatorul autorizat.
MODALIT}{I |I CONDI{II DE STABILIRE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
ACTIVITATEA DE DERATIZARE |I DEZINSEC{IE
Art.1. Taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se instituie în sarcina persoanelor fizice
\i juridice, care beneficiaz] de serviciile de deratizare \i dezinsec[ie, pe raza Municipiului Zal]u
Art.2. (1)Taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie se percepe de la utilizatorii:
a) persoanele fizice care detin in proprietate imobile/locuinte situate in condominii, situate pe raza Municipiului
Zal]u,
b) persoanele juridice care detin in proprietate apartamente situate in condominii situate pe raza Municipiului Zal]u,
(2) Taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie este stabilit] în lei/an pentru fiecare,
imobil, locuint] situat in condominii apartinand persoanelor fizice si pentru fiecare apartament situate in condominii apartinand
persoanelor juridice.
(3) Plata acestei Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se efectueaza de catre persoanele
de la alin.(1) in 2 rate semestriale, egale, ale c]ror termene de plat] scadente sunt urm]toarele :
31 martie pentru semestrul I \i 30 septembrie pentru semestrul II.
(4) Pentru neachitarea la scaden[] a Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se
datoreaz], dup] acest termen, major]ri de întârziere, conform prevederilor Legii 207/2015 privind Codul de procedur]
fiscal], calculate pentru fiecare lun]/frac[iune de lun] începând cu ziua imediat urm]toare termenului de scaden[] \i pân] la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Art.3. Obliga[ia de plat] a acestei Taxe speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie revine
persoanelor fizice care detin in proprietate imobile/locuinte situate in condominii si persoanelor juridce care detin in
proprietate apartamentei situate in condominii situate pe raza municipiului Zal]u
Art.4. Cuantumul Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie incepand cu anul 2019, va
fi în cuantum de :
- 25 lei/proprietate pentru tratamentul de dezinsectie si deratizare efectuat in spatiile comune ale locuin[elor situate în
condominii apar[inând persoanelor fizice si apartamente situate în condominii apar[inând persoanelor juridice;
Art.5. Nivelul acestei Taxe speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se va stabili, anual, prin
hot]râre a Consiliului Local, odat] cu aprobarea impozitelor \i taxelor locale.
Art. 6. Taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie va fi încasat] \i gestionat] în contul
deschis cu aceast] destina[ie pe codul de identificare fiscal] al Municipiului Zal]u, de c]tre Direc[ia economic] din cadrul
Prim]riei municipiului Zal]u. Din sumele încasate cu titlu de Taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i
dezinsectie se vor deconta numai serviciile de deratizare \i dezinsec[ie.
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Art.7. Luarea în eviden[] la plata Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se va realiza
în baza modelului de declara[ie urm]tor:
a)Persoane fizice
DECLARA{IE
pentru luarea în eviden[] la plata Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
pentru persoane fizice
Subsemnatul ( a ).....................................................................................................................................................domiciliat (]) în
localitatea......................................................., str.........................................................., nr. , bl. , sc........................., ap....................,
posesor (posesoare ) al B1(C1) seria......nr...................... declar c] incepand cu data de ……………. sunt propietarului unui
imobil/locuinte situate in condominii situate in Zal]u, str………………………………. nr……….. bl.............sc.......... ap…….
"n momentul în care vor ap]rea modific]ri referitoare la schimbarea propietarului imobilului mentionat mai sus , m] oblig
s] anun[ acest lucru.
Am luat la cuno\tin[] c] declararea nesincer] în fa[a autorit][ilor constituie infrac[iunea de fals în declara[ii, pedepsit]
conform Codului penal.
Zal]u,
Data____________
Semn]tura,
NOT} : La prezenta cerere se vor anexa documentele justificative cuprinse în Regulamentul privind gestionarea taxei
speciale pentru salubrizare activitatea de deratizare si dezinsectie
b)Persoane juridice
DECLARA{IE
pentru luarea în eviden[] la plata Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
pentru persoane juridice
Subsemnatul ( a )...............................................................................................domiciliat (]) în localitatea......................., str...................,
nr................................., bl.................................., sc....................................., ap................................................,posesor (posesoare ) al B1(C1)
seria........................................................nr……... , bl................................................, sc.............................., ap............................
'n calitate de reprezentant/ imputernicit la …………………………, cu sediul în localitatea_______________, str.
, nr......................................, bl..............................., sc...................................................ap………..CUI_______________
declar c] incepand cu data de ……………. sunt propietarului unui apartament situat in condominii imobil situate in
condominium la adresa Zal]u, str………………………………. nr……….. bl................. sc................. ap.............................
"n momentul în care vor ap]rea modific]ri referitoare la schimbarea propietarului imobilului mentionat mai sus , m] oblig
s] anun[ acest lucru.
Am luat la cuno\tin[] c] declararea nesincer] în fa[a autorit][ilor constituie infrac[iunea de fals în declara[ii, pedepsit]
conform Codului penal.
Zal]u,
Data
Semn]tura,
NOT} : La prezenta cerere se vor anexa documentele justificative cuprinse în Regulamentul privind gestionarea taxei
speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie.
Art.8. Scoaterea din eviden[] de la plata Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsectie se va
realiza în baza modelului de cerere prezentat mai jos :
a) Persoane fizice
CERERE
pentru scoaterea din eviden[] de la plata Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
pentru persoane fizice
Subsemnatul...........................domiciliat............în.........................................,
str................................................,nr.......................,bl.................sc…….,et......................................,ap.............................................,
v] rog sa aproba[i scoaterea din eviden[] de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i
dezinsec[ie intrucat incepand cu data de ………………………….. nu mai sunt propietarul imobilului situat in Zal]u,
str………………………………. nr……….. bl,,,,,,,,,,, sc. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ap……
Data
Semn]tura
NOT} : La prezenta cerere se vor anexa documentele justificative cuprinse în Regulamentul privind gestionarea taxei
speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie.
b) Persoane juridice
CERERE
pentru scoaterea din eviden[] de la Taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
pentru persoane fizice
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Subsemnatul ................................................................................................domiciliat în................................................................
str. ,bl. ……. sc. ......................................................................,et. .....................................................................................................
ap..............., in calitate de reprezentant/ imputernicit la …………………………, cu sediul în localitatea_______________,
str................., nr…………, bl......................, sc..........................ap.............................................
CUI_________________
v] rog sa aproba[i scoaterea din eviden[] de la plata taxei special de deratizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie
intrucat incepand cu data de ………………………….. nu mai sunt propietarul imobilului situat in Zal]u,
str………………………………. nr……….. bl,,,,,,,,,,, sc. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ap……
Data
Semn]tura
NOT} : La prezenta cerere se vor anexa documentele justificative cuprinse în Regulamentul privind gestionarea taxei
speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie.
Art.9. (1)Luarea in evidenta si scoaterea din evidenta de la obliga[ia de plat] a taxei speciale de salubrizare pentru
activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru persoane fizice si juridice se face în baza contractului de vanzarecumparare a imobilului detinut in proprietate si pentru care se platea taxa speciala.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei cl]diri în cursul anului, proprietarul acesteia are obliga[ia s] depun] o declara[ie,
conform modelului de la art.7, la organul fiscal din cadrul Primariei Municipiului Zalau, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii \i datoreaz] taxa speciala de salubrizare pentru, activitatea de deratizare si dezinsectie incepând cu data de 1
ianuarie a anului urm]tor .
(3) Taxa speciala de salubrizare pentru, activitatea de deratizare si dezinsectie va fi datorat] pentru întregul an fiscal de
persoana care de[ine dreptul de proprietate asupra imobilului/locuin[ei/apartamentului la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior.
Art.10. Declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, solu[ionarea contesta[iilor împotriva actelor administrative cu privire
la taxa speciala de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie, se realizeaz] în condi[iile Legii 207/2015
privind Codul de procedura fiscal.
Art.11. Stabilirea obliga[iei de plat] reprezentând taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie
datorat] de beneficiarii serviciului de salubrizare se realizeaz] dup] depunerea declara[iilor de impunere de c]tre contribuabili
sau din oficiu, în condi[iile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscal.
Art.12. Pentru taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie se aplic] urm]toarele facilit][i fiscale:
1.Scutire de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie, pentru categoriile de
persoane prev]zute :
a)la art.485 alin.1 lit. a) adic] veteranii de r]zboi, v]duvele de r]zboi \i v]duvele nerec]s]torite ale veteranilor de r]zboi
b) la art.485 alin.1 lit.b) adica persoanele prev]zute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare (persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat] cu începere de la 6 martie 1945,
precum \i celor deportate în str]in]tate ori constituite în prizonieri) precum si persoanele fizice prev]zute la art. 1 din
Ordonan[a Guvernului nr. 105/1999, aprobat] cu modific]ri \i complet]ri prin Legea nr. 189/2000, cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare din Legea 227/2015 privind Codul fiscal ( adica persoana, cet][ean român*, care în perioada
regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pân] la 6 martie 1945 a avut de suferit persecu[ii din motive etnice,
dup] cum urmeaz]:
a) a fost deportat] în ghetouri \i lag]re de concentrare din str]in]tate;
b) a fost privat] de libertate în locuri de deten[ie sau în lag]re de concentrare;
c) a fost refugiat], expulzat] sau str]mutat] în alt] localitate;
d) a f]cut parte din deta\amentele de munc] for[at];
e) a fost supravie[uitoare a trenului mor[ii;
f) este so[ul sau so[ia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva
popula[iei minoritare, dac] ulterior nu s-a rec]s]torit;
g) a fost evacuat] din locuin[a pe care o de[inea.
De acelea\i drepturi beneficiaz], la cerere, \i persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile
române\ti vremelnic ocupate de c]tre alte state, indiferent dac] localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau str]mutate
se afla sub administra[ie româneasc] ori sub administra[ia acelor state, ale c]ror cereri anterioare au fost solu[ionate prin
hot]râri de respingere ale comisiei prev]zute la art. 7 alin. (1) \i alin. (1^1).
2.Reducere cu 50% a nivelului stabilit anual pentru taxa special] de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i
dezinsec[ie, pentru categoriile de persoane prev]zute la art.485 alin.1 litera f) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (
persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate \i reprezentan[ii legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat \i ai minorilor încadra[i în gradul I de invaliditate).
3.Scutirea sau reducerea prev]zut] mai sus se acord] pentru taxa special], aferent] imobilului/locuin[ei situat în condominii,
folosit ca domiciliu, care se afl] în proprietatea sau coproprietatea persoanelor men[ionate la art.485 alin.1 literele a), b) \i f);
4.Scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale aferent] imobilului/locuin[ei situat în condominii, de la adresa de
domiciliu se acord] integral în cazul în care aceasta este de[inut] în comun cu so[ul sau so[ia. În situa[ia în care o cot]-parte
din cl]dire apar[ine unor ter[i, scutirea sau reducerea taxei speciale nu se acord] pentru cota-parte de[inut] de ace\ti ter[i.
5. Scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie aferent] imobilului/
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locuin[ei situat în condominii, folosit ca de domiciliu \i care se afl] în proprietatea sau coproprietatea persoanelor men[ionate
la art.485 alin.1, lit.a) \i b) se aplic] începând cu data de întâi Ianuarie a anului urm]tor depunerii cererii, înso[itâ de
documentele doveditoare.
6. Reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare \i dezinsec[ie aferent] imobilului/
locuin[ei situat în condominii, folosit ca de domiciliu \i care se afl] în proprietatea sau coproprietatea persoanelor men[ionate
la art.485 alin.1, lit.f) se aplic] începând cu data de întâi a lunii urm]toare depunerii cererii, înso[itâ de documentele
doveditoare.
Art.13. Acordul persoanelor fizice si juridice la stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare si
dezinsectie se considera dat ca urmare a necontestarii hotararii Consiliului Local al Municipiului Zalau privind instituirea
taxei speciale de dratizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie si aprobarea Regulamentului de gestionare a taxei
spoeciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare si dezinsectie.
Art.14. Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu Ianuarie 2019.
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