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II.11. Taxa specială pentru întreţinerea spaţiilor verzi, grădinilor publice şi deszăpezire 
 

Art. 1 – (1) Taxa specială pentru  întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi 
deszăpezire este instituită pentru serviciile de  întreţinere a spaţiului verde din scuare, 
rondouri precum şi din jurul blocurilor de locuinţe aflate pe domeniul public, prin curăţarea 
suprafeţelor de deşeuri şi frunze, tunderea gazonului, irigarea la nevoie a acestuia, toaletarea  
arbuştilor şi a gardurilor vii, curăţarea terenurilor de joacă, respectiv, curăţarea trotuarelor de 
zăpadă şi gheaţă pe timpul iernii.   

(2) Contribuabilii beneficiari ai serviciului public sunt toţi cetăţenii care convieţuiesc 
într-un spaţiu locativ pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, cu excepţia persoanelor care au 
domiciliul în satele Coşeni şi Chilieni. 
 Art. 2. – Acordul persoanelor fizice pentru plata taxei speciale se consideră dat ca 
urmare a necontestării hotărârii consiliului local privind stabilirea taxelor speciale în termen 
de 15 zile de la afişare, respectiv publicarea acesteia în presa locală. 
 Art. 3. – Contribuabilii beneficiari sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere a 
taxei locale speciale pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi deszăpezire, ori 
declaraţie rectificativă, declaraţii ce se vor depune până la data de 31 martie 2013, la sediul 
Direcţiei finanţe publice municipale Sfântu Gheorghe din strada Oltului nr. 2, ori prin 
intermediul operatorului serviciului public delegat S.C. Tega S.A. 
 Art. 4. – Depunerea declaraţiei de impunere/rectificativă este obligatorie şi în 
următoarele cazuri: 

a) în caz de stabilire a domiciliului stabil pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe 
– se va depune declaraţia de impunere; 

b) dacă au apărut modificări în datele declarate anterior cu privire la numărul 
persoanelor ori domiciliul stabil – se va depune declaraţie rectificativă; 

c) în caz în care contribuabilul este beneficiar de scutire, de orice natură.  
Art. 5. – Modelul formularului declaraţiei de impunere/ rectificativă este prevăzut în 

anexă la prezentul regulament din care face parte integrantă. Formularele de declaraţie se 
adaptează sau se modifică cu aprobarea Primarului municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Art. 6. – (1) Declaraţia de impunere/rectificativă privind taxa specială pentru 
întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi deszăpezire se depune în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei cazurilor prevăzute la art. 4, urmând ca modificările declarate să-şi 
producă efectele începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii declaraţiei de impunere/ 
rectificativă. 

(2) În cazul depunerii cu întârziere a declaraţiei de impunere, stabilirea obligaţiei de 
plată se efectuează şi retroactiv, cu respectarea termenului de prescripţie privind dreptul de 
stabilire a obligaţiei fiscale. 
 (3) În declaraţie vor fi incluse toate persoanele din unitatea locativă (locatari stabili, 
chiriaşi, flotanţi etc.). 
 (4) În cazul locuinţelor transmise în folosinţă, declaraţia de impunere va fi depusă de 
chiriaş/comodatar, anexând la declaraţie o copie de pe contractul de închiriere/comodat. 
 (5) Depunerea declaraţiei de impunere/rectificativă este obligatorie şi în cazul 
unităţilor locative nelocuite, de către proprietar. 
 (6) În cazul schimbării domiciliului stabil în urma înstrăinării locuinţei aflate în 
proprietate, scoaterea din evidenţă a persoanelor din respectiva unitate locativă se va efectua 
din oficiu, în baza documentelor justificative aduse la cunoştinţa organului fiscal. Totodată, în 
aceste cazuri, sunt valabile dispoziţiile prezentului Regulament privind recalcularea obligaţiei 
de plată a taxei speciale cu efect retroactiv. 

(7) În cazul lipsei temporare de la domiciliu a contribuabililor beneficiari, pe o 
perioadă mai mare de 3 luni, (interes de serviciu, studii, scop turistic, etc.), contribuabilii vor 
depune o declaraţie rectificativă, iar scăderea creanţei pe perioada respectivă va fi efectuată în 
baza actelor justificative (emise de direcţiile de evidenţă a persoanei, vămi, unităţi sanitare, 



instituţii de învăţământ, penitenciare, unităţi de cazare, asociaţii de proprietari, etc.), anexate 
acesteia. 
 (8) Scoaterea din evidenţă a persoanelor decedate poate fi efectuată şi din oficiu, în 
baza actului de deces sau a sesizărilor primite de la oficiul de stare civilă a municipiului 
Sfântu Gheorghe, cu obligaţia corelativă a persoanelor care au convieţiuit cu persoana 
decedată în aceeaşi unitate locativă de a depune declaraţie rectificativă. 
 Art. 7. – Contribuabilii beneficiari, depunători ai declaraţiei de impunere sau 
rectificativă, după caz, au obligaţia de a întocmi corect declaraţiile, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, înscriind clar, lizibil şi complet informaţiile prevăzute de formulare.  
 Art. 8. – Pentru o unitate locativă cuantumul maxim al taxei locale speciale pentru 
întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi deszăpezire este cel calculat pentru 4 
persoane. 

Art. 9. – (1) În cazul nedepunerii declaraţiei de impunere, Direcţia finanţe publice 
municipale va transmite plătitorului o înştiinţare, prin care îi va notifica depăşirea termenului 
legal de depunere a declaraţiei. 

(2) Dacă, în termen de 15 zile de la data comunicării înştiinţării, plătitorul nu depune 
declaraţia de impunere, Direcţia finanţe publice municipale va stabili din oficiu obligaţia de 
plată. În cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale pentru întreţinerea spaţiilor 
verzi şi grădinilor publice şi deszăpezire datorate de persoanele fizice, se vor lua în calcul 4 
persoane pentru o unitate locativă. 

Art. 10. – Cuantumul taxei speciale stabilite din oficiu de Direcţia finanţe publice 
municipale se comunică printr-o decizie de impunere, transmisă potrivit legii. 

Art. 11. – Cuantumul taxei speciale stabilite din oficiu de organul fiscal competent, 
sub rezerva verificării ulterioare, se  corectează în baza declaraţiei de impunere depusă de 
contribuabil sau la data efectuării unui control fiscal. 

Art. 12. – (1) Taxa specială pentru întreţinerea spaţiilor verzi, grădinilor publice şi 
deszăpezire nu se aplică pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele cu 
invaliditate de gradul I şi II, veteranii de război, categoriile de persoane beneficiare ale 
prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/2004, dar 
depunerea declaraţiei de impunere precum şi a actelor justificative este obligatorie şi în aceste 
cazuri. 
 (2) Sunt scutite de la plata taxei persoanele ale căror venituri constă în exclusivitate 
din ajutor social conform Tabelului nominal înaintat de Direcţia de Asistenţă Comunitară 
Sfântu Gheorghe. Eventualele modificări intervenite privind persoanele cuprinse în tabelul 
susmenţionat, vor fi comunicate lunar Direcţiei finanţe publice municipale. 
 (3) Persoanele având vârsta sub 6 sau peste 70 ani se scutesc de la plata taxei speciale 
pentru întreţinerea spaţiilor verzi, grădinilor publice şi deszăpezire în baza datelor înscrise în 
declaraţia de impunere. 
 Art. 13. – Taxa specială pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi 
deszăpezire, în anul fiscal 2013, se plăteşte astfel: 

a) pentru lunile aprilie, mai, iunie – termenul de plată este data de 30 iunie 2013; 
b) pentru perioada iulie-decembrie - termenul de plată este data de 30 septembrie 

2013; 
Art. 14. – Pentru neachitarea în termen a taxei locale speciale pentru întreţinerea 

spaţiilor verzi şi grădinilor publice şi deszăpezire, contribuabilii plătesc majorări de întârziere 
calculate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
 Art. 15. – Procedura depunerii şi soluţionării contestaţiilor împotriva deciziilor de 
impunere este cea stabilită în Titlul IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare. 
 Art. 16. – Taxa specială plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în 
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de restituire/ compensare. 
 Art. 17. – Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea 
contravenţională, civilă sau penală, după caz, a contribuabilului, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 



 Art. 18. – Constatarea săvârşirii contravenţiilor prevăzute de legislaţia în domeniu, 
respectiv aplicarea amenzilor contravenţionale cad în sarcina persoanelor împuternicite în 
acest sens prin dispoziţie de Primarul municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Art. 19. – Achitarea amenzii contravenţionale nu scuteşte contribuabilul de la plata 
taxei şi a majorărilor de întârziere aferente. 
 Art. 20. - Taxa specială pentru întreţinerea spaţiilor verzi, grădinilor publice şi 
deszăpezire se încasează prin Direcţia finanţe publice municipale Sfântu Gheorghe, sau prin 
operatorul serviciului public delegat, conform Protocolului, încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe şi operator. 
 Art. 21. – Cuantumul taxei speciale pentru întreţinerea spaţiilor verzi şi grădinilor 
publice şi deszăpezire este cel prevăzut în anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 285/2012 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013.. 
 Art. 22. – Sumele obţinute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod 
exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a serviciului public de 
întreţinere a spaţiilor verzi, grădinilor publice şi deszăpezire. 
 
 
 
 


