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RAPORT
privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect :
stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022

Prin HCL Baia Mare nr. 506/2019 s-a aprobat instituirea taxei speciale de salubrizare,
care se datorează de către persoanele fizice, care dețin în proprietate imobile în
municipiul Baia Mare. De asemenea, s-a aprobat regulamentul cu privire la instituirea și
administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, precum și cuantumul
taxei de salubrizare.
Ulterior, prin HCL nr. 429/2020, s-a aprobat modificarea și completarea HCL Baia Mare
nr. 506/2019 și prin urmare taxa de salubrizare se datorează de către următoarele
categorii de beneficiari ai serviciului public de salubrizare:
a. persoane fizice care dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare
b. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete de
avocatură, cabinete medicale, cabinete notariale, precum și de alte asemenea entități care
dețin în proprietate imobile în municipiul Baia Mare, ce sunt utilizate pentru desfășurarea de
profesii liberale
c. persoane juridice care dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul
Baia Mare
Atât prin HCL Baia Mare nr. 506/2019, cât și prin HCL nr. 429/2020 s-a stabilit cuantumul
taxei de salubrizare datorate de către persoanele fizice/utilizatorii casnici de 7
lei/persoană/lună.
Cheltuielile pentru serviciul de salubrizare facturate în cursul anului 2021 de către
operatorul serviciului de salubrizare au fost mai mari decât cele estimate la finalul anulu i
2020.
Prin urmare, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va datora în
anul 2022 de către fiecare beneficiar persoană fizică al serviciului public de salubrizare, se
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va face, în primul rând, aplicarea dispozițiilor punctului (25) din Regulamentul cu privire la
instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare, aprobat
prin HCL nr. 506/2019, modificat prin HCL nr. 429/2020, potrivit căruia, „diferențele dintre
nivelul taxei de salubrizare stabilite conform prevederilor prezentului regulament și cel al
facturii emise de operatorul serviciului de salubrizare, vor fi suportate din veniturile proprii ale
Municipiului Baia Mare, urmând a fi încasate ulterior de la contribuabilii care au obligația de a
declara și plăti taxa de salubrizare.”
Astfel, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va datora în anul
2022, se vor avea în vedere, în primul rând, cheltuielile efectuate cu serviciul de salubrizare
în anul 2020.
În cuprinsul anexei 1 la raportul de specialitate nr. 467/21.12.2020, întocmit de către Direcția
Utilități Publice sunt prezentate în detaliu cheltuielile efectuate cu serviciul de salubrizare în
perioada decembrie 2019 – noiembrie 2020, aceste cheltuieli fiind în cuantum de
10.224.212,42 lei.
Arătăm faptul că, raportat la cheltuielile efectuate în cursul anului 2020 și la taxa specială de
salubrizare stabilită pentru anul 2020 prin HCL nr. 506/2019, se impune recuperarea sumei
de 948.176,52 lei datorate pentru anul 2020.
În al doilea rând, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va datora
în anul 2022, se vor avea în vedere cheltuielile efectuate cu serviciul de salubrizare în
perioada decembrie 2020 – octombrie 2021, în cuantum total de 12.633.456,52 lei, aceste
cheltuieli fiind prezentate în detaliu în cuprinsul anexei 1 la raportul de specialitate nr.
460/10.12.2021, întocmit de către Direcția Utilități Publice.
Cu privire la numărul de persoane fizice care datorează, respectiv pentru care se
datorează taxa specială de salubrizare în municipiul Baia Mare, organul fiscal a
constatat, ca urmare a implementării HCL Baia Mare nr. 506/2019, HCL Baia Mare nr.
429/2020 și HCL Baia Mare nr. 182/2021 că numărul acestora este de 105.847.
Prin urmare, dacă raportăm cheltuielile efectuate pentru colectarea deșeurilor de la populația
municipiului Baia Mare în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021, la numărul
persoanelor fizice care datorează, respectiv pentru care se datorează taxa de salubrizare,
obținem pentru anul 2021, o taxă de salubrizare de 119,3558 lei/persoană/an.
( 12.633.456,52 lei : 105.847 persoane = 119,3558 lei/persoană/an)
Având în vedere că, prin HCL nr. 429/2020 s-a stabilit pentru anul 2021 cuantumul taxei
lunare de salubrizare de 7 lei/persoană, drept urmare o taxă anuală 84 lei/persoană, iar
taxa anuală datorată ca urmare a cheltuielilor efectuate este în cuantum de 119,3558
lei/persoană, după cum am arătat anterior, diferența de 35,3558 lei (119,3558 lei – 84 lei
= 35,3558 lei) se va reflecta/se va include în cuantumul taxei lunare de salubrizare
datorate pentru anul 2022 de către fiecare persoană fizică.
În consecință se impune recuperarea de la cele 105.847 persoane fizice care datorează,
respectiv pentru care se datorează taxa de salubrizare, a sumei de 3.742.305,36 lei
datorate pentru anul 2021.
(35,3558 lei x 105.847 persoane = 3.742.305,36 lei)
Prin urmare se impune atât recuperarea sumei de 948.176,52 lei datorate pentru anul
2020, cât și recuperarea sumei de 3.742.305,36 lei datorate pentru anul 2021, cuantumul
sumei totale ce trebuie recuperate fiind de 4.690.481,88 lei.
(948.176,52 lei + 3.742.305,36 lei = 4.690.481,88 lei)
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În al treilea rând, pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va datora
în anul 2022 de către fiecare beneficiar persoană fizică al serviciului public de salubrizare, se
vor avea în vedere și cheltuielile efectuate pentru colectarea deșeurilor de la populația
municipiului Baia Mare în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021, în cuantum total de
12.633.456,52 lei, aceste cheltuieli fiind prezentate în detaliu în cuprinsul anexei 1 la raportul
de specialitate nr. 460/10.12.2021, întocmit de către Direcția Utilități Publice.
Prin urmare, dacă raportăm cheltuielile efectuate pentru colectarea deșeurilor de la populația
municipiului Baia Mare în perioada decembrie 2020 – octombrie 2021, în cuantum de
12.633.456,52 lei și suma de bani ce urmează a fi recuperată de la populația municipiului
Baia Mare datorată pentru taxa de slubrizare aferentă anilor 2020 și 2021, în cuantum total
de 4.690.481,88 lei (în total 17.323.938,40 lei) la numărul persoanelor fizice care
datorează, respectiv pentru care se datorează taxa de salubrizare, obținem pentru anul
2022, o taxă de salubrizare de 163,6696 lei/persoană/an, de unde rezultă o taxă lunară de
13,6391 lei/persoană.
(12.633.456,52 lei + 4.690.481,88 lei = 17.323.938,40 lei)
(17.323.938,40 lei : 105.847 persoane = 163,6696 lei/persoană/an)
(163,6696 lei/persoană/an : 12 luni = 13,6391 lei/persoană/lună)
Drept urmare propunem aprobarea unei taxe lunare de 14 lei/persoană.
Având în vedere cele prezentate mai sus propunem aprobarea Proiectului de hotărâre
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022.
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