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Către : Consiliul Local Sector 4 București. În atenția președintelui de ședință al Consiliului 

Local sector 4. Adresa: Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4 

 

Spre Știință: Consiliul General al Municipiului București 

Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5  

 

Spre Știință: Prefectul Municipiului București. Adresa: Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, 

corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701 

 

 

 

 

Ref.: HCL nr. 2 /08.01.2018 

 

 

D O M N U L E  PRIMAR  

  

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, …..……………..........................., domiciliat(ă) în București, sector 4, 

Strada ........................ nr. ...., Bloc ...., scara ..., etaj ..., ap. ....., legitimat cu CI/BI 

seria…….nr………..…, precum și petenții din listele anexate 

 

Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, formulăm 

prezenta  

 

 

P L Â N G E R E   P R E A L A B I L Ă 

 

Prin care vă solicităm în baza art. 30 (5) din Legea nr. 273/2006 să faceți demersurile 

necesare pentru ca în proxima ședință a Consiliului Local sector 4 să se afle pe ordinea de 

zi ”revocarea Hotărârii nr. 2/2018 a Consiliului Local al Sectorului 4 București, care modifică și 

completează HCL nr. 347/18.12.2017 și  HCL 9/31.01.2017 privind instituirea şi încasarea taxei 

de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcția 

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L.S4 nr. 95/2017”, pentru 

următoarele  

 

MOTIVE: 

 

I. Instituirea unor taxe de salubrizare către populație care încalcă flagrant 

următoarele prevederi legale: 

 

a) Nu s-a urmat procedura de consultare prevăzută de art. 161 lit. a) din Normele Metodologice 

din 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ”consiliile locale, consiliile 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin proceduri aprobate, 

vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi modul de 
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organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective şi 

modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice 

beneficiare ale serviciilor respective”.  

HCL nr. 2/2018 nu a fost pus în dezbatere publică și a fost introdus pe ordinea suplimentară a 

ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 4, neputându-se justifica nici o urgență. În 

plus el nici nu a putut fi discutat în ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local. Consilierii locali au primit proiectul cu 10-15 minute înainte de reînceperea ședinței 

(ședința extraordinară a fost convocată luni 8 ianuarie 2018 la ora 14, conform Dispoziției de 

convocare nr. 91 din 04.01.2018. Ea a fost amânată de Președintele de ședință până la ora 15).  

 

b) Articolul 484, aliniat (3) al Legii nr. 227/2015 prevede pentru taxele speciale  adoptate de 

consiliile locale că ”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit 

regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, 

potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”   

 

În art. II al HCL 2/2018, care preia din Anexa 1 a HCL nr. 347/2017 (deși în corpul HCL 

2/2018 este în mod eronat trecută  Anexa 1 din HCL nr. 9/2017) se precizează: ”În cazul în 

care într-un imobil locuiesc persoane fizice dar este înregistrat și sediul social activ, punct de 

lucru activ, indiferent dacă se desfășoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul 

de lucru, se datorează taxa de salubrizare cu valoare mai mare”.  

 

Această completare din HCL nr. 2/2018 încalcă articolul 484 mai sus menționat deoarece, în 

ipoteza în care persoana juridică nu desfășoară nici un fel de activitate economică e logic că 

nu produce nici deșeuri, deci nu beneficiază de serviciu de salubrizare. Ca urmare, în cazul  

contribuabililor persoane juridice ce  nu desfășoară o activitate economică, nu discutăm de o 

taxă de salubrizare ci de un impozit. Cum consiliul local Sector 4 nu e competent să impună 

un impozit fără un text expres în Codul Fiscal și în  Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, HCL-ul e nul pentru încălcarea art. 36 alin. 4 lit. c din Legea nr. 215/2001 

coroborat cu art. 454 lit. a-c și f din Codul Fiscal. Cu alte cuvinte Consiliile Locale au 

competența de a stabili doar ”taxe speciale” de la art. 454 lit. g din Codul Fiscal, ele nu 

pot ”inventa” un impozit local, care nu e menționat în enumerarea de la art. 454 lit. a-c și f din 

Codul fiscal care este lege organică și are forță juridică superioară (impozitele fiind prelevări 

fiscale fără o contraprestație).  

  

c) Tot referitor la art. II al HCL 2/2018, cu plata a celui mai mare cuantum dintre plata pe 

persoana fizică sau persoană juridică din cadrul aceluiași imobil, ea creează o discriminare.  

 

De exemplu, un PFA sau un ONG fără activitate în sediul social, fără punct de lucru 

(activitatea se desfășoară la beneficiari), fără angajați, care nu a avut activitate în sediul social 

va plăti lunar 80 lei ca persoană juridică și nu taxa persoană fizică, fiind încălcat principiul 

etic că trebuie să plătești în funcție de cât utilizezi acel serviciu, de plată direct proporțională 

cu cantitatea de gunoi/deșeuri generate/ridicate".  

 

De remarcat aici și faptul că în cazul în care la adresa respectivă ”este înregistrat un domiciliu 

fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 

art. 457”, conform art. 459 din Legea 227/2015, actualizată și în vigoare cu 1 ianuarie 

2018. Cu alte cuvinte, impozitul se calculează pentru persoană fizică, nu juridică. Astfel nu 

este logic ca taxa de salubrizare să fie calculată altfel decât impozitul! 

 

d) Art. I din hotărârea atacată prevede introducerea alineatelor (4) și (5), care stabilesc cuantumul 

pentru anul 2018 al taxei de salubrizare, precum și sancțiunea aplicabilă celor care nu respectă 

termenul de plată. 
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Astfel, la alin. (4) cuantumul este stabilit diferențiat pe categorii de venit, 6 lei și 9,6 lei. Nu 

este vorba de o reducere sau de o majorare pentru nici una din cele două categorii de persoane, 

ci de o taxă cu două valori / diferențiată. 

 

Alin. (5) prevede în primul rând termenele de plată pentru taxa (indiferent de cuantumul ei), 

dar și sancțiunea aplicabilă celor care nu respectă termenele de plată. 

 

Observăm că s-a optat pentru o penalizare în cuantum fix și nu pentru una procentuală, 

calculată în funcţie de numărul de zile de întârziere. Astfel, cei care datorează taxa de 6 lei vor 

fi penalizaţi cu 6 lei – diferenţa până la 12 lei, cât vor datora dacă nu respectă termenele de 

plată. Cei cu venituri mari vor fi penalizaţi cu doar 2,4 lei, respectiv diferenţa de la 9,6 lei la 

12 lei. 

 

Nu este vorba de o majorare de taxă, ci de o sancţiune pentru nerespectarea unui termen de 

plată: „În cazul neachitări ....”. Este deci evident că diferenţa până la 12 lei (6 lei sau 2,4 lei, 

după caz), este o sancţiune pentru conduita culpabilă a beneficiarului: nerespectarea unui 

termen imperativ. 

 

Iată deci că pentru orice întârziere la plată, chiar și numai de o zi, beneficiarul va avea de 

achitat o penalizare de 100%, respectiv 25% pentru cei cu venituri peste 2.000 lei. O astfel de 

penalizare încalcă însă prevederile art. 183, alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală: 

 

“Art. 183 - Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 173 și 176, pentru neachitarea la termenul de 

scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se 

datorează după acest termen majorări de întârziere.  

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale 

principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, 

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii 

sumei datorate, inclusiv.” 

 

Prin urmare, regimul acestor diferențe până la suma de 12 lei au regimul juridic al majorărilor 

de întârziere la care se referă Legea nr. 207/2015, chiar dacă nu sunt expres numite astfel. 

Cuantumul lor nu poate fi deci superior limitei stabilite de lege – act normativ cu forță juridică 

superioară hotărârii Consiliului Local. 

 

Legea permite aplicarea unei sancțiuni financiare de maxim 1%/ lună, deci 12 %/an. Prin 

stabilirea unor sancțiuni de 100% și respectiv 25%, se încalcă prevederile legale, producându-

se un prejudiciu evident beneficiarilor serviciului de salubrizare. 

 

 

e) Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, Art. 17, alin. (11): „În vederea 

stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică, ca 

instrument economic, principiul «plătește pentru cât arunci»” (forma finală, conform Legii 

nr. 166/2017).  

 

f) Dacă în forma inițială, Legea nr. 211/2011 nu prevedea aspectul taxării per unitatea de deșeu 

menajer depus la tomberon, iar OUG nr. 68/2016 prevede introducerea la Art. 17 a alin. (11) 

sub forma: „În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile 

publice locale aplică principiul «plătește pentru cât arunci» acolo unde fezabil din punct de 

vedere tehnic, economic și al protecției mediului”, începând cu data de 16 iulie 2017, conform 
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prevederilor Legii nr. 166/2017 a devenit obligatorie taxarea serviciilor de salubritate către 

populație conform principiului „plătește pentru cât arunci” (a se vedea paragraful anterior). 

 

g) Conform art 30 alin. 2 al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ”Cuantumul 

taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral 

pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes 

local, precum şi pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor 

servicii.”  În același timp, Legea 51/2006, art. 43, alin. (5) prevede: ”Prețurile și tarifele 

pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează 

sau se modifică prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului 

General al Municipiului București sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, 

cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.”  

 

Luând în considerare ambele prevederi legale, rezultă că pentru a stabili cuantumul unei taxe, 

autoritatea trebuie să se raporteze la costul acelui serviciu și nu la cât se va colecta din taxa 

respectivă. Cu alte cuvinte, nu se poate face un calcul de impact financiar pornind de la 

premisa că din 3 cetățeni, doar unul plătește taxa, iar ceilalți doi nu. Este de asemenea nelegal 

să se ia ca bază de calcul gradul de încasare, și nu costul serviciului, deoarece aceasta ar 

presupune ca cetățeanul care plătește taxă să o facă și pentru ceilalți 2, care nu plătesc, 

creându-se astfel premisele pentru un tratament discriminatoriu al acestora.  

 

Mai mult, inclusiv justificarea Direcției Gospodărire Locală este contrară legislației în 

domeniu, pentru că niciunde nu se justifică cuantumul taxei în funcție de costul 

serviciului. ”Luând în considerare faptul că la data prezentei (n.a. 08.01.0218), s-a constatat 

că sunt categorii de contribuabili  persoane fizice (pensionari sau alte persoane cu venituri 

mici) cu posibilități reduse de achitare a taxei de salubrizare, afectându-se în acest fel atât 

cuantumul sumei ce poate fi încasat în anul 2018 și implicit acoperirea costurilor efectuate 

cu ridicarea, depozitarea și neutralizarea deșeurilor cât și natura impactului către 

contribuabili ca urmare a preluării de către aceștia a plății serviciului de salubrizare prin 

intermediul taxei stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 4. Se impune astfel, chiar 

dacă nu vor fi acoperite în totalitate costurile realizate cu ridicarea, depozitarea și 

neutralizarea deșeurilor, reducerea, cel puțin în anul 2018, a taxei de salubrizare pentru 

persoanele fizice, prin extinderea și/sau acordarea de facilități, precum extinderea generală 

a bonificației de 20% până la sfârșitul anului 2018 și/sau reducerea taxei cu 50% pentru 

contribuabilii care realizează venituri sub 2000 lei.”  

 

 

Pe cale de consecință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 166/2017, noi, petenții, 

considerăm că începând cu data de 08.01.2018, prin H.C.L. nr. 2/2018, care modifică și 

completează HCL nr. 347/18.12.2017 a fost adoptată o Hotărâre de Consiliu Local ilegală. 

 

I. Oportunitatea tehnică 

 

Din punct de vedere tehnic, instituirea unei taxe fixe de salubrizare, raportată strict la 

numărul de utilizatori și fără a avea legătură cu cantitatea de deșeuri municipale în amestec depuse 

la tomberon în vederea eliminării prin depozitare, descurajează colectarea selectivă la sursă și 

minimizarea cantităților de deșeuri municipale trimise la depozit. 

Având în vedere faptul că există diferențe majore în ceea ce privește sistemul de colectare 

de la locuințe individuale (case) comparativ cu locuințele în regim de condominiu (vile cu mai 

multe apartamente, grupuri de vile, blocuri și grupuri de blocuri), propun ca sistemul de taxare a 

serviciilor de salubritate să se ghideze conform următoarelor reguli: 

1. Pentru locuințe individuale – taxarea în funcție de cantitatea de deșeu menajer depusă 

în vederea eliminării prin depozitare de către fiecare familie în parte; 
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2. Pentru locuințele în regim de condominiu (vile cu mai multe apartamente, grupuri de 

vile, blocuri și grupuri de blocuri) – taxarea întregului condominiu pentru cantitatea 

totală de deșeuri municipale colectate. În acest caz recomandăm în primă fază 

facționarea pentru întregul condominiu și împărțirea costurilor în mod proporțional 

către fiecare utilizator din condominiu; 

3. Implementarea pe viitor (pe termen mediu) a unui sistem care să asigure trasabilitatea 

cantităților de deșeuri menajere destinate depozitării, depuse de fiecare locuință în parte 

pentru utilizatorii în regim de condominiu. 

 

 

Pe cale de consecință, considerăm că instituirea unei taxe unice de salubrizare, raportată la număr 

de persoane și încadrare – fizică sau juridică, este de natură a descuraja colectarea separată la sursă 

a deșeurilor, motiv pentru care crasa neoportunitate poate fi echivalată cu nelegalitatea  În același 

timp, prevederile HCL nr. 2/2018 încalcă prevederile legale și discriminează contribuabilii 

persoane juridice care nu desfășoară activități economice la sediul social. Mai mult, penalizarea 

cea mai mare (100%) se aplică tocmai celor cu venituri mai mici, pe care autoritatea locală ar 

trebui să îi protejeze. Iar cuantumul taxei nu a fost stabilit în funcție de nevoile bugetare ale 

sectorului (stabilit pe baza unei estimări a anilor trecuți) pentru activitatea de colectare a 

deșeurilor, ci în funcție de gradul de solvabilitate al contribuabililor. 

 

 

În cazul în care nu vă veți conforma procedurii prevăzute de art. 30 alin 5 din Legea nr. 273/2006 

vom formula cerere de chemare în judecată la Tribunalul București Secția a II-a de contencios 

administrativ și fiscal. 

 

Petent ..................................... 

 

Semnătura,  

 

 


