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CĂTRE: 

Tribunalul Sibiu 

Str. Ocnei, nr. 33 

 

 

Domnule Președinte 
 

 

Subsemnata, Grigorescu Corina, domiciliată în loc. Sibiu, str. ---, în contradictoriu cu 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu, în 

temeiul art. 1, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ formulez prezenta 

 

Cerere 
 

 prin care solicit: 

- anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 35/05.02.2021, privind aprobarea 

Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu și, 

ca și consecință, restituirea sumelor încasate în plus, în baza acestui Regulament, în perioada în 

care acest Regulament a fost în vigoare, față de sumele datorate de contribuabili conform 

Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu din 

30.05.2019, prin compensare din oficiu cu alte taxe datorate de contribuabili; 

- suspendarea aplicării HCL 35/2021 până la pronunțarea sentinței. 

 

 De asemenea, solicit obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 

 

 

Interesul legitim public: 

 

În fapt, Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul 

Sibiu din februarie 2021: 

- încalcă prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal și Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

- prin tarifele nejustificat de mari pentru servicii care uneori nu sunt prestate/utilizate și prin 

penalizarea la grămadă a locatarilor din blocuri pentru ridicările suplimentare, nu este de natură să 

încurajeze cetățenii să colecteze selectiv, 

- nu este echitabil raportat la persoanele vârstnice și la persoanele care locuiesc singure sau două în 

imobil, 

- conține enunțuri, reguli și modalități de calcul greșite și fără logică. 

 

 

 Astfel: 

 

 1. Conform art. 3, alin. (1) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

 În vederea calculării taxei speciale de salubrizare, utilizatorii, respectiv proprietarii imobilelor 

au obligaţia completării și depunerii: 

 a) Declaraţiei de impunere, dată pe proprie răspundere, conform anexei nr. 1 la prezentul 

regulament, pentru fiecare imobil deținut, inclusiv pentru cele nelocuite/nefuncționale, în situația în 

care nu a fost depusă nicio declarație începând cu anul 2016, precum și în cazul achiziționării unui 

imobil, în termenul menționat la art. 13 alin. (2) din prezentul regulament și, după caz, pentru fiecare 

utilizator împuternicit. În cazul imobilelor nelocuite/nefuncționale, proprietarii au obligația să depună 

declarația anual, până la data de 31 martie pentru anul în curs, împreună cu confirmarea din partea 

asociației de proprietari/locatari – în cazul imobilelor ce fac parte din asociații și/sau orice alt 

document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional - în cazul celorlalte imobile; 

 b) Declaraţiei rectificative, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament, în cazul în care au 
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apărut modificări față de precedenta declarație, în termenul prevăzut la alin. (12). În cazul imobilelor 

nelocuite/nefuncționale, proprietarii au obligația să depună declarația împreună cu confirmarea din 

partea asociației de proprietari/locatari – în cazul imobilelor ce fac parte din asociații și/sau orice alt 

document care să ateste faptul că imobilul este nelocuit/nefuncțional -în cazul celorlalte imobile. 

 

Deci, pentru un imobil nelocuit trebuie depusă anual declarația de impunere, chiar dacă nu 

au apărut modificări față de precedenta declarație în timp ce pentru imobilele locuite o altă 

declarație de impunere se depune doar în cazul în care au apărut modificări față de precedenta 

declarație. 

 

 Tot în contextul imobilelor nelocuite/nefuncționale: Există posibilitatea ca proprietarul unui 

imobil nelocuit să fie plecat pe termen lung în străinătate. În acest caz, ca să îndeplinească cerințele 

acestui Regulament, o astfel de persoană trebuie să parcurgă următorii pași: 

- Trebuie să întocmească un document din care să rezulte că asociația de proprietari/locatari (în 

cazul imobilelor de la bloc sau condominii) sau un vecin (în cazul caselor individuale) confirmă 

că imobilul de la adresa respectivă este nelocuit. 

- Trebuie să găsească un prieten dispus să îl ajute, alocând din propriul lui timp liber. 

- Trebuie să îi trimită prietenului, prin e-mail, documentul de confirmare menționat mai sus. 

- Prietenul trebuie să listeze documentul, să meargă cu el la asociația de proprietari/locatari sau la 

vecin și să obțină confirmarea. 

- Prietenul trebuie să scaneze documentul semnat și să îl trimită pe e-mail proprietarului imobilului. 

- Proprietarul imobilului trebuie să listeze declarația, să o completeze, să o semneze, să o scaneze, 

și, împreună cu documentul de confirmare, să o trimită pe e-mail la Primăria Sibiu. 

 Ca să fie realizate toate aceste demersuri, necesare pentru depunerea unei declarații de 

impunere pentru un imobil nelocuit, sunt obligatorii următoarele: 

- deținere calculator (nu se poate scrie un document pe orice tip de telefon) și imprimantă, 

- deținere cont de e-mail, 

- deținere scaner sau acces la scaner. 

Și toate acestea trebuie făcute anual, chiar dacă nu au apărut modificări față de precedenta 

declarație. 

 

 Astfel, se face discriminare între proprietarii de imobile nelocuite și proprietarii de imobile 

locuite. 

 

 

2. Conform art. 3, alin. (8) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Operațiunea de regularizare a taxei de salubrizare se va face anual, prin diferența între 

serviciile de salubrizare utilizate suplimentar și cele cuprinse în abonamentul PSSB, definite în 

cuprinsul anexei nr. 3. 

 

 Operațiunea de regularizare a taxei de salubrizare se face prin diferența între serviciile de 

salubrizare ”efectiv utilizate”, nu ”utilizate suplimentar”, și cele cuprinse în abonamentul PSSB. 

 

 De exemplu: Pentru abonamentul PRACTIC am 26 de goliri ale pubelei de deșeuri reziduale 

pe an, acestea reprezentând servicii de salubrizare incluse în abonament. Dar, în anul respectiv am 

utilizat 30 de goliri, adică serviciile de salubrizare efectiv utilizate sunt 30. 

 Conform art. 3, alin. (8), regularizarea se face prin diferența între serviciile de salubrizare 

utilizate suplimentar (adică 4) și cele cuprinse în abonamentul PSSB 4 (adică 26). Deci regularizarea 

taxei de salubrizare se face pentru 4 – 26 = -22 servicii de salubrizare. 

 De fapt, regularizarea se face pentru serviciile de salubrizare utilizate suplimentar, care sunt 

diferența dinte serviciile de salubrizare efectiv utilizate (adică 30) și cele cuprinse în abonamentul 

PSSB (adică 26), deci 30 – 26 = 4 servicii de salubrizare utilizate suplimentar, față de cele incluse în 

abonament. 

 

 3. Conform art. 3, alin. (9) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 
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salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Serviciile de salubrizare efectiv utilizate, care vor permite calcularea eventualelor servicii 

suplimentare față de abonamentul PSSB, vor fi măsurate prin aplicarea instrumentului economic 

„Plătește Pentru Cât Arunci” (PPCA), conform art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

a) Fiecare recipient de deșeuri colectat suplimentar față de numărul de colectări anuale incluse 

în abonamentul PSSB va duce la calcularea de servicii de salubrizare suplimentare; 

b) Serviciile de salubrizare suplimentare vor fi calculate prin aplicarea instrumentului 

economic „Plătește Pentru Cât Arunci”, bazat pe frecvență de colectare și volum, conform 

mecanismului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

 

Conform art. 17, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

republicată, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după 

caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: 

 e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 

2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic 

”plăteşte pentru cât arunci”, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente: 

(i) volum; 

(ii) frecvență de colectare; 

(iii) greutate; 

(iv) saci de colectare personalizați; 

Conform art. 17, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 211/2011, conceptul ”Plătește pentru cât arunci” 

trebuie aplicat pentru serviciile de salubrizare efectiv utilizate nu doar pentru serviciile de salubrizare 

suplimentare. În acest regulament conceptul ”Plătește pentru cât arunci” se aplică doar pentru ce 

arunci în plus față de ce este inclus în abonament (număr de goliri suplimentare) și se aplică la modul 

penalizator, la tarife mult mai mari decât tarifele serviciilor incluse în abonament. 

 Dacă arunci mai puțin decât ai inclus în abonament se plătește tot valoarea integrală a 

abonamentului, nu se mai aplică conceptul ”Plătește pentru cât arunci”. 

 

De fapt, serviciile de salubrizare efectiv utilizate sunt măsurate prin aplicarea instrumentului 

economic „Plătește Pentru Cât Arunci” doar în cazul în care volumul serviciilor efectiv utilizate este 

mai mare decât volumul serviciilor incluse în abonament. În cazul în care volumul serviciilor efectiv 

utilizate este mai mic decât volumul serviciilor incluse în abonament se plătește întreaga valoare a 

abonamentului, plătindu-se astfel pentru servicii care, de fapt, nu au fost prestate. 

Astfel, sunt încălcate prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal: ”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 

prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

 

 

 4. Conform art. 4, alin. (1) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

 Proprietarii de imobile aflate pe raza Municipiului Sibiu vor datora pentru fiecare imobil 

deținut un abonament pentru pachetul de servicii de salubrizare de bază (PSSB) utilizat, conform 

Anexei nr. 3 la prezentul regulament. Pentru imobilele declarate nelocuite/ nefuncționale nu se 

datorează taxă specială de salubrizare. 

 

Din art. 4, alin. (1) reiese, în mod neechivoc, faptul că taxa de habitat a fost stabilită de 

Consiliul Local Sibiu în funcţie de gospodărie, iar nu de numărul de persoane care beneficiază de 

serviciul de salubritate şi care fac parte din acea gospodărie. Or, în aceste condiţii, date fiind 

principiile prevăzute de art. 3 lit. f și g din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităţilor, care impun o tarifare echitabilă, corelată cu cantitatea şi calitatea serviciului prestat și 

nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor, aprobarea taxei de salubrizare pe 
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gospodărie, indiferent de numărul de persoane care o compun, nu este conformă cu principiile taxării 

echitabile, corelate cu cantitatea serviciului prestat şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind 

evident că se încalcă aceste principii, de vreme ce locuinţele au număr diferit de persoane în 

compunere iar cantitatea serviciului prestat diferă în funcţie de persoanele din compunerea 

gospodăriilor respective. Astfel, conform dispoziţiilor din Legea 101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localităţilor, serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe două principii de 

bază, respectiv tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat și 

nediscriminarea şi egalitatea de tratament a utilizatorilor. Este evident că normele juridice stabilesc, 

pe de o parte, că în cazul colectării deşeurilor menajere preţul se stabileşte pe numărul de persoane şi 

nu pe "gospodărie", iar, pe de altă parte, numai prin această modalitate de taxare pot fi respectate 

principiile sus-amintite. În caz contrar se produce un dezechilibru profund în ceea ce priveşte 

suportarea preţului prestaţiei, raportat la contraprestaţia operatorului, cu grave consecinţe în ceea ce 

priveşte respectarea principiului nediscriminării şi al egalităţii de tratament a utilizatorilor. 

 
Faţă de principiile sus-amintite stabilite de Legea nr. 101/2006, aprobarea taxei de 

salubrizare pe rol/gospodărie, indiferent de numărul de persoane ce o compun, nu e conformă cu 

principiile taxării echitabile şi nici cu cel al nediscriminării utilizatorilor, fiind evidentă, aşadar, 
încălcarea acestor principii, din moment ce gospodăriile pot avea un număr diferit de persoane în 

compunere, iar cantitatea serviciului prestat este, prin urmare, diferită, în funcţie de numărul 

persoanelor ce compun respectivele gospodării. 

 

 

5. Conform art. 4, alin. (2) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

În cazul nedepunerii de către utilizatorii casnici a declarației pentru stabilirea tipului de 

abonament PSSB sau a declarației rectificative în cazul în care au apărut modificări ce nu mai justifică 

încadrarea utilizatorului la o categorie de reducere conform prevederilor art. 11 alin. (4) din anexa nr. 

3 la prezentul regulament, se va stabili din oficiu o obligație de plată a proprietarului, pentru fiecare 

imobil deținut, în cuantumul penalizator egal cu dublul valorii abonamentului PRACTIC menționat 

în anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

 

 Dublul valorii abonamentului PRACTIC, așa cum este gândit în acest Regulament, 

înseamnă 2 x 42 = 84 lei/lună. 

 Penalizarea suportată de fapt de proprietarul imobilului care nu a depus declarația pentru 

stabilirea tipului de abonament PSSB este diferența dintre valoarea de 84 de lei și suma pe care 

proprietarul imobilului ar fi trebuit să o plătească pentru abonamentul care i-ar fi fost alocat (dacă 

proprietarul imobilului ar fi avut alocat abonament ar fi plătit o anumită sumă pe lună). 

 Astfel, în funcție de numărul de persoane și de imobil, penalizarea suportată de fapt de 

proprietar, adică banii pe care acesta îi plătește în plus față de cât ar fi trebuit să plătească, este: 

 

TIP abonament 
Cost 

(lei/lună) 

Penalizarea 

(lei/lună) 

Penalizarea suportată de 

proprietarul imobilului (lei/lună) 

– (imobile nelocuite) 0 84 84 

ECO (imobile cu 1 persoană) 12 84 72 

ECO (imobile cu 2 persoane) 24 84 60 

ECO (imobile cu mai mult de 3 persoane) 31,5 84 52,5 

PRACTIC (imobile cu 1 persoană) 16 84 68 

PRACTIC (imobile cu 2 persoane) 32 84 52 

PRACTIC (imobile cu mai mult de 3 

persoane) 

42 84 42 

MAXI 49,5 84 34,5 

 

 

 

 Deci, pentru aceeași faptă, nedepunerea de către utilizatorii casnici a declarației pentru 
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stabilirea tipului de abonament PSSB, penalizarea suportată de fapt de proprietarii imobilelor nu este 

aceeași. 

 

 Se face, din nou, discriminare între proprietarii de imobile 

 

 

6. Conform art. 6, alin. (2) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Abonamentul PSSB este perceput pentru serviciile de colectare puse la dispoziție .... 

 

Încasarea contravalorii abonamentului PSSB pentru serviciile de colectare puse la dispoziție 

și nu pentru serviciile de colectare efectiv utilizate, duce, în cazul în care volumul serviciilor de 

colectare efectiv utilizate este mai mic decât volumul serviciilor de colectare puse la dispoziție, la 

încasarea unor taxe, de la persoane fizice şi juridice care nu au beneficiat de serviciile oferite, pentru 

servicii de colectare care, de fapt, nu au fost prestate. 

 

Se încalcă, astfel, prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 

”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 

oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră 

în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

 

 

 7. Conform art. 8, alin. (3) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu: 

 Deșeurile reziduale depuse lângă recipientele de colectare vor fi colectate ca deșeuri 

reziduale suplimentare și vor fi incluse în calculul regularizării aplicabile pentru locatarii care 

utilizează respectivele recipiente. 

 

 Pot exista deșeuri reziduale depuse lângă recipientele de colectare ca urmare a faptului că 

operatorul de salubrizare nu a golit recipientele de colectare deșeuri reziduale conform frecvenței 

stabilite prin prezentul Regulament, sau ca urmare a faptului că numărul de recipiente pentru 

colectarea deșeurilor reziduale este subdimensionat raportat la numărul locatarilor care utilizează 

respectivele recipiente sau ca urmare a faptului că la respectiva platformă sunt aduse și aruncate 

deșeuri și de către alte persoane care nu sunt arondate la acea platformă (lucru care nu poate fi 

controlat). 

 

 Conform art. 25, alin. (1) din Anexa 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, singura metodă de decuplare de la plata costurilor 

suplimentare și a penalizărilor a utilizatorilor platformelor de colectare a deșeurilor publice și private 

care nu doresc includerea lor în sistemul regularizării colective, invocând conformarea lor la sistem, 

este includerea utilizatorului în programul ”Reciclează activ”. 

 Pentru aceasta, utilizatorul trebuie să predea, în timpul anului fiscal, 10 kg de deșeuri 

reciclabile (plastic, hârtie, metale neferoase) la orice colector autorizat, urmând a depune la 

S.P.M.S.P.M., până la sfârșitul anului pentru care se face regularizarea, dovada predării acestor 

deșeuri, respectiv orice document emis de către colectorul autorizat. 

 Astfel, chiar dacă au recipientele de colectare selectivă în fața blocului, chiar dacă colectează 

selectiv, chiar dacă nu depun deșeuri reziduale lângă recipientele de colectare, utilizatorii trebuie să 

transporte, pe cheltuiala lor (deși plătesc taxă de salubrizare și pentru colectarea deșeurilor 

reciclabile), 10 kg de deșeuri reciclabile, la una din cele cinci locații de colectare deșeuri reciclabile 

existente în tot Municipiul Sibiu, ca să dovedească conformarea lor la sistem. 

 De fapt, includerea utilizatorului în programul ”Reciclează activ” pentru decuplare de la plata 

costurilor suplimentare și a penalizărilor nu dovedește că acest utilizator nu depune deșeuri reziduale 

lângă recipientele de colectare. Utilizatorul poate să predea 10 kg de deșeuri reciclabile pe an și totuși 

să își arunce punga cu gunoi rezidual lângă container. 

 În plus, pentru obținerea adeverinței de la centrul de colectare deșeuri, trebuie semnătura 
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utilizatorului. Nu se poate duce cineva cu 10 kg de deșeuri reciclabile pe care să le predea în numele 

Utilizatorului X, care nu are posibilitatea să transporte deșeurile la centrul de colectare. Este nevoie 

de buletinul și semnătura Utilizatorului X sau de o împuternicire de la notar. 

 Iar în cazul persoanelor în vârstă, bolnave, care nu dețin mașină și nu au rude în Sibiu care să 

le transporte, pe ele și cele 10 kg de deșeuri, includerea în programul ”Reciclează activ” este 

imposibilă. 

 

 Să obligi pe toți locatarii care utilizează respectivele recipiente la plata unei taxe 

suplimentare rezultată din regularizare, pentru deșeurile reziduale depuse lângă recipientele de 

colectare, este discriminatoriu față de cei care nu depun deșeurile reziduale lângă recipientele de 

colectare. Cei care au un comportament corect din punct de vedere al gestionării deșeurilor nu au 

nici un control asupra celor care nu colectează corect și nu aruncă deșeurile corect. 

Să decuplezi un utilizator de la plata costurilor suplimentare și a penalizărilor prin 

participarea obligatorie în programul ”Reciclează activ” este abuziv. Pot fi utilizatori care 

colectează selectiv deșeurile și le aruncă corect dar nu generează 10 kg de deșeuri reciclabile pe an, 

sau, dacă le generează, nu au posibilitatea să le transporte la un centru de colectare. 

 

 

 8. Conform art. 5, alin. (1) din Anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Utilizatorilor de la locurile de consum comune li se vor aloca seturi de recipiente al căror număr 

va fi decis de S.P.M.S.P.M. conform unor algoritmi de determinare care țin seama de numărul de 

imobile și de frecvența de colectare programată. 

 

 Acest aliniat încalcă cerința standardului SR 13400:2016 – Salubrizarea localităților. 

Deșeuri urbane. Prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane și pentru 

dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport și se contrazice cu art. 13, alin. 

(5) din Anexa 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Municipiul Sibiu, conform căruia dimensionarea recipientelor amplasate pe platforme se va face în 

funcție de indicele de generare al Municipiului Sibiu (0,66 kg/loc./zi) și de numărul de locuitori 

arondați la respectiva platformă. 

 

 

9. Conform art. 9, alin. (1) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Utilizatorii locuințelor individuale și cei care au declarat locuri de consum exclusive au la 

dispoziție 3 tipuri de abonamente privind serviciile de colectare puse la dispoziție astfel: 

 

Pachet de servicii incluse în abonament 

Tipul recipientelor (Volum) 

120 l 240 l 240 l 120 l 

Rezidual Plastic Hârtie Biodeșeuri 

Nr. goliri incluse în 

PSSB/an 

ECO 12 24 12 36 

PRACTIC 26 24 12 36 

MAXI 36 24 12 36 

 

Conform tabelului de mai sus, numărul de goliri pentru plastic, hârtie și biodeșeuri este același 

indiferent de abonament. Ori, este logic că, dacă cantitatea de deșeu rezidual generat crește 

proporțional cu numărul de membrii ai familiei, va crește și cantitatea de deșeuri de plastic, hârtie și 

biodeșeuri generată. Nu este echitabil ca numărul de goliri din aceste trei fracții, plătite în cadrul 

abonamentului, să fie același indiferent de tipul abonamentului. Nu este echitabil pentru cei care nu 

au nevoie de 24 / 12 / 36 goliri pe an pentru deșeuri de plastic, hârtie și biodeșeuri dar totuși plătesc, 

pentru niște servicii de care nu beneficiază. 

 

 

 

Se încalcă, astfel, prevederile art. 454, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: 
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”Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 

oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră 

în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.” 

 

Costul pentru golirile pubelelor pentru plastic, hârtie și biodegradabil este același pe imobil/pe 

an pentru toate cele trei abonamente și este 24 x 3,5 + 12 x 3,5 + 36 x 4 = 270 lei/imobil/an, indiferent 

de numărul de goliri de care se beneficiază și de numărul de persoane din imobil. 

 

 Dacă raportăm această taxă la numărul de persoane din imobil rezultă următorul 

cost/persoană/an (excludem imobilele cu o persoană și cu două, care au regim diferit): 

 

Cost / persoană / an (lei) pentru imobile cu:  

3 persoane 4 persoane 5 persoane 6 persoane 

90 67,5 54 45 

 

 Se constată că o persoană care locuiește într-un imobil cu mai multe persoane plătește mai 

puțin decât o persoană care locuiește într-un imobil cu mai puține persoane, ceea ce contravine art. 

3 lit. f și g din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, care impune o tarifare 

echitabilă și nediscriminarea utilizatorilor. 

 

 

10. Conform art. 11, alin. (1) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, valoarea abonamentelor este următoarea: 

 

TIP abonament COST/lună (lei) adică COST/an (lei) 

ECO 31,5  378 

PRACTIC 42  504 

MAXI 49,5  594 

 

Conform art. 11, alin. (2) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: ”Pentru stabilirea costurilor abonamentelor menționate 

la alin. (1) au fost avute în vedere următoarele costuri de colectare a recipientelor: 

a) 9 lei/golire – pubela de rezidual de 120 litri; 

b) 4 lei /golire – pubela de biodegradabil de 120 litri; 

c) 3,5 lei/golire – pubela de reciclabil de 240 litri.” 

 

 Costul pentru golirile pubelelor pentru deșeuri reziduale este: 

 

TIP abonament Cost golire pubele deșeuri reziduale / an (lei) 

ECO 108 

PRACTIC 234 

MAXI 324 

 

 Conform art. 9, alin. (1) și art. 11, alin. (1) și (2) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire 

şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, pentru deșeurile reziduale: 

- În cadrul abonamentului ECO, indiferent că se utilizează o golire a pubelei de deșeuri reziduale pe 

an sau 12 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 108 lei/an. 

- În cadrul abonamentului PRACTIC, indiferent că se utilizează 13 goliri ale pubelei de deșeuri 

reziduale pe an sau 26 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 234 lei/an. 

- În cadrul abonamentului MAXI, indiferent că se utilizează 27 golire ale pubelei de deșeuri reziduale 

pe an sau 36 goliri pe an, se plătește aceeași valoare, 324 lei/an. 

 

 Acest sistem de abonamente duce la următoarele costuri pentru o golire a pubelei de deșeuri 

reziduale, în funcţie de numărul de goliri pe an: 
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Abonament ECO Număr de goliri pe an 

6 7 8 9 10 11 12 

Tarif pe golire 18 15,43 13,5 12 10,8 9,82 9 

 

Abonament 

PRACTIC 

Număr de goliri pe an 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Tarif pe golire 18 16,7 15,6 14,6 13,7 13 12,3 11,7 11,1 10,6 10,2 9,7 9,4 9 

Abonament 

MAXI 

Număr de goliri pe an 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Tarif pe golire 12 11,6 11,2 10,8 10,4 10,1 9,8 9,5 9,2 9 

 

 Deci, cu cât la un imobil sunt mai puține goliri pe an decât cele incluse în abonament, se 

plătește un tarif mai mare pe golire. 

 Cu cât se generează mai puțin deșeu rezidual, ceea ce înseamnă că se colectează selectiv 

celelalte trei fracții de deșeuri (hârtie, carton; plastic, metal; sticlă) cu atât se plătește mai mult pe 

golirea pubelei de rezidual. 

Dar, conform art. 11, alin. (2) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, tariful este de 9 lei/golire – pubela de rezidual de 

120 litri. 

Un alt aspect negativ al acestui sistem de abonamente este următorul: pentru a trece de la 

abonamentul PRACTIC la abonamentul ECO, care implică costuri mai mici, locuitorii de la case vor 

ține pubelele de rezidual în curte până se vor umple, ca să se încadreze în cele 12 ridicări pe an incluse 

în abonamentul ECO. Acest lucru nu este benefic pentru comunitatea din zona de case, din punct de 

vedere sanitar. 

 

În concluzie, este evident că prin acest sistem de abonamente, departe de a se plăti pentru cât 

se aruncă, se ajunge de fapt să se plătească o golire a pubelei de rezidual cu până la 100% mai mult 

decât tariful de 9 lei/golire. 

 

 

11. Conform art. 9, alin. (1) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu 

Utilizatorii locuințelor individuale și cei care au declarat locuri de consum exclusive au la 

dispoziție 3 tipuri de abonamente privind serviciile de colectare puse la dispoziție astfel: 

 

Pachet de servicii incluse în abonament 

Tipul recipientelor (Volum) 

120 l 240 l 240 l 120 l 

Rezidual Plastic Hârtie Biodeșeuri 

Nr. goliri incluse în 

PSSB/an 

ECO 12 24 12 36 

PRACTIC 26 24 12 36 

MAXI 36 24 12 36 

 

Conform art. 5, alin. (3) din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Municipiul Sibiu, densitatea deșeurilor este: 

- densitate deșeuri reziduale: 260 kg/mc 

- densitate biodeșeuri: 440 kg/mc 

- densitate deșeuri reciclabile: 30 kg/mc 

 

 

 

 

 

 Cantitatea de deșeu pe fiecare tip de recipient și categorie de deșeu este: 
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 Rezidual Plastic Hârtie Biodeșeuri 

Litri 120 240 240 120 

Kg 31,2 72 72 52,8 

 

 Cantitatea de deșeuri incluse în abonament este: 

 

 

Cantitatea de deșeuri incluse în abonament (kg/an) 

Rezidual Plastic Hârtie Biodeșeuri 
Total 

120 l (31,2 kg) 240 l (72 kg) 240 l (72 kg) 120 l (52,8 kg) 

ECO 12 x 31,2 = 374,4 24 x 72 = 1.728 12 x 72 = 864 36 x 52,8 = 1.900,8 4.867,2 

PRACTIC 26 x 31,2 = 811,2 24 x 72 = 1.728 12 x 72 = 864 36 x 52,8 = 1.900,8 5.304 

MAXI 36 x 31,2 = 1.123,2 24 x 72 = 1.728 12 x 72 = 864 36 x 52,8 = 1.900,8 5.616 

 

Conform art. 11, alin. (4) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, pentru utilizatorii din imobilele cu o persoană volumul 

anual disponibil pentru abonamentul alocat se reduce cu aprox. 62%, iar pentru utilizatorii din 

imobilele cu 2 persoane se reduce cu aprox. 24%. 

 

TIP abonament 
Cantitatea de deșeuri incluse în abonament (kg/an) 

imobile cu 1 persoană imobile cu 2 persoane 

ECO 1.849,5 3.699 

PRACTIC 2.015,5 4.031 

 

Conform art. 13, alin. (5) din Anexa 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, în Sibiu se generează 0,66 kg deșeuri/locuitor/zi, ceea ce 

înseamnă 240,9 kg deșeuri/locuitor/an. 

 

Tip abonament 

Cantitatea de 

deșeuri incluse în 

abonament (kg/an) 

Cantitatea de deșeuri 

generată, conform art. 13, 

alin. (5), în funcție de 

numărul de persoane (kg/an) 

Supra- 

dimensionarea 

(col. 2 / col. 3) 

1 2 3 4 

ECO (o persoană) 1.849,5 240,9 7,68 

ECO (2 persoane) 3.699 481,8 7,68 

ECO (3 persoane) 4.867,2 722,7 6,73 

PRACTIC (o persoană) 2.015,5 240,9 8,37 

PRACTIC (2 persoane) 4.031 481,8 8,37 

PRACTIC (3 persoane) 5.304 722,7 7,34 

PRACTIC (4 persoane) 5.304 963,6 5,50 

PRACTIC (5 persoane) 5.304 1.204,5 4,40 

PRACTIC (6 persoane) 5.304 1.445,4 3,67 

MAXI (7 persoane) 5.616 1.686,3 3,33 

 

 Se vede astfel, că toate abonamentele sunt mult supradimensionate față de cantitatea reală 

de deșeuri generată de un utilizator iar acesta plătește pentru servicii care nu îi sunt prestate și 

pentru colectarea deșeurilor pe care nu le-a generat.  

 

 

 12. Conform art. 10 din anexa nr. 3 la  Regulamentul de instituire si administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: 

 (1) Începând cu data de 01.02.2021 toți utilizatorii casnici, existenți în baza de date a Direcției 

Fiscale Locale Sibiu, vor avea alocat din oficiu abonamentul PRACTIC. 

 (2) Prin intermediul declarației rectificative utilizatorul poate solicita un alt tip de abonament 

decât cel menționat la alin. (1). Încadrarea la abonamentul ECO va fi aprobată de către S.P.M.S.P.M. 

doar în cazul în care, în urma verificării situației colectării deșeurilor din ultimele 12 luni, rezultă 
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faptul că numărul de goliri ale pubelei destinate deșeurilor reziduale nu depășește numărul de goliri 

anuale incluse în abonamentul ECO. 

(3) Încadrarea la abonamentul ECO se va face începând cu anul fiscal pentru care s-a făcut 

aprobarea menționată la alin. (2), suma plătită în plus urmând a fi scăzută din valoarea abonamentului 

datorată de utilizator pentru anul următor. 

 

 Astfel, un utilizator care are alocat în anul curent abonamentul PRACTIC, dar care nu a depăși 

numărul de goliri anuale inclus în abonamentul ECO, plătește pentru anul curent pentru servicii care 

nu i-au fost prestate. Suma plătită în plus pentru anul curent i se va scădea din valoarea abonamentului 

ECO pe care o va datora anul următor. 

 Dar, între timp, până la ”anul următor” este posibil ca acest utilizator să se mute din imobilul 

pe care figura abonamentul respectiv. Ori, cum abonamentele sunt pe imobil, de reducerea 

abonamentului alocată în anul următor va beneficia noul proprietar al imobilului. 

 Sau, este posibil, ca utilizatorul să decedeze între timp. În acest caz, de reducere va beneficia 

următorul utilizator care va locui în respectivul imobil. 

 

 Este evident că acest mod de a restitui sumele plătite în plus poate duce la situații incorecte. 

 

 

13. Conform art. 11, alin. (4) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, pentru utilizatorii din imobilele cu o persoană 

volumul anual disponibil pentru abonamentul alocat se reduce cu aprox. 62%, iar pentru utilizatorii 

din imobilele cu 2 persoane se reduce cu aprox. 24%. 

 

Cantitatea de deșeuri inclusă în abonament este: 

 

TIP abonament 
Cantitatea de deșeuri inclusă în abonament (kg/an) 

imobile cu 1 persoană imobile cu 2 persoane 

ECO 1.849,5 3.699 

PRACTIC 2.015,5 4.031 

 

Conform art. 13, alin. (5) din Anexa 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, în Sibiu se generează 0,66 kg deșeuri/locuitor/zi, adică 

240,9 kg deșeuri/locuitor/an. 

 

 În baza cărui calcul s-a ajuns la acel procent de reducere de 62%, care, aplicat, duce la o 

cantitate de 1.849,5 kg deșeuri incluse în abonament, pe un an, când, de fapt, o persoană generează 

240,9 kg deșeuri pe an? 

 

 

 14. Conform art. 12, alin. (2) din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: 

Utilizatorii din condominii care au locuri de consum exclusive vor avea același regim ca al 

utilizatorilor din locuințele individuale. 

 

Referitor la condominii, nu este stabilit modul de lucru pentru toate situațiile posibile. De 

exemplu, nu este reglementată situația în care utilizatorii din condominiu nu doresc câte un 

abonament pentru fiecare utilizator ci doresc un număr mai redus de abonamente. 

 

 

 

 

 

 

15. Conform art. 25, alin. 1 din anexa nr. 3 la Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu: 
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 Includerea unui utilizator în programul ”Reciclează activ” este o metodă de decuplare de la 

plata costurilor suplimentare și a penalizărilor a utilizatorilor platformelor de colectare a deșeurilor 

publice și/sau private care nu doresc includerea lor în sistemul regularizării colective, invocând 

conformarea lor la sistem. Aceștia vor avea posibilitatea ca în timpul anului fiscal să predea 10 kg de 

deșeuri reciclabile (plastic, hârtie, metale neferoase) la orice colector autorizat, urmând a depune la 

S.P.M.S.P.M., până la sfârșitul anului pentru care se face regularizarea, dovada predării acestor 

deșeuri, respectiv orice document emis de către colectorul autorizat. 

 

 Din lista deșeurilor reciclabile care se pot preda în programul ”Reciclează activ” sunt 

excluse metalele feroase (de exemplu cutii de conserve, din tablă) și sticla (ambalaje de sticlă: sticle 

și borcane). 

 Dar, conform informațiilor primite de la dna. Simona Țeposu - director economic ADI Eco 

Sibiu, sticla se valorifică. La Recup Trans SRL – Sibiu se colectează și ambalaje de sticla. La Gren 

Consult SRL – Sibiu se colectează și metale feroase. Acești operatori economici sunt incluși în lista 

centrelor de colectare publicată pe pagina de internet a Primăriei Sibiu. 

 

 Această excludere face ca adunarea celor 10 kg de deșeuri reciclabile pe an să fie 

imposibilă pentru unii utilizatori. 

 

 

16. Conform art. 11, alin. (4) din anexa nr. 3 la  Regulamentul de instituire si administrare a 

taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, pentru utilizatorii din imobilele cu o persoana 

volumul anual disponibil pentru abonamentul alocat se reduce cu aprox. 62%, iar pentru utilizatorii 

din imobilele cu 2 persoane se reduce cu aprox. 24%. 

Ca urmare, ar fi fost logic ca și cantitatea de deșeuri reciclabile aferentă programului 

”Reciclează activ” pentru aceste două categorii de utilizatori sa fie redusa cu aceleași procente. 

Astfel, cantitatea de deșeuri reciclabile aferentă programului ”Reciclează activ” ar fi trebuit 

să fie de 3,8 kg/an pentru utilizatorii din imobilele cu o persoana și de 7,6 kg/an pentru utilizatorii 

din imobilele cu 2 persoane. 

 

 Având în vedere inechitățile și discriminările din acest Regulament, acesta nu va 

determina utilizatorii serviciului de salubrizare al Municipiului Sibiu să colecteze selectiv 

deșeurile, ceea ce va duce la nerespectarea indicatorilor de performanță ai serviciului public de 

salubrizare prevăzuți în Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, respectiv indicatorii de performanță prevăzuți în contractele de delegare ale 

operatorilor de salubrizare din Zona de delegare 1 din care face parte și Municipiul Sibiu, care sunt, 

conform art. 5, alin. (2) din Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

în Municipiul Sibiu: 

- obligaţia de a colecta și transfera stației de sortare un procent de minim 13,8% deșeuri reciclabile 

din cantitatea totală de deșeuri municipale și similare generate pe raza U.A.T.; 

- obligaţia de a colecta și transfera către stația de compostare un procent de minim 46,2% deșeuri 

verzi și biodegradabile din cantitatea totală de deşeuri municipale și similare generate pe raza 

U.A.T.; 

- obligaţia de a valorifica minim 75% din cantitatea de deșeuri reciclabile admise la stația de sortare, 

din care minim 40% din cantitatea primită și sortată să fie deșeuri din ambalaje, pentru care să se 

achite costurile nete de colectare, transport și sortare de către O.I.R.E.P. (organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului). 

 

 

 

 

 

Interesul legitim privat: 
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 La adresa la care domiciliez, Sibiu, str. xxx – casă individuală, locuim trei adulți, din care doi 

sunt pensionari. 

În cursul anului 2020, de la această adresă, pubela neagră a fost scoasă de 7 ori, conform 

evidenței ținută de dna. xxx, proprietara imobilului (mama mea). Nu pot aduce document de la 

SOMA, ADI Eco Sibiu sau Primăria Sibiu pentru numărul de ridicări din 2020 pentru că, deși în 

Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu din anul 

2019, anexa 9, art. 2, se preciza că numărul de ridicări lunare ale pubelei de deșeuri reziduale incluse 

în Pachetul de Servicii de Salubrizare de Bază (PSSB) se va monitoriza cu un sistem de RFID taguri 

și deși pubela alocată adresei menționate era dotată cu acel RFID tag, în anul 2020 nu s-a efectuat 

monitorizarea numărului de ridicări. În cursul anului 2021, până la această dată, pubela neagră a fost 

scoasă o dată, în luna martie. 

 

Conform noului Regulament, chiar dacă în anul 2021 la această locație se va acorda 

abonamentul ECO, care include 12 goliri pe an, tot se vor plăti 5 sau 6 goliri pe an care, de fapt, nu 

vor fi prestate. Cum reflectă acest lucru conceptul ”Plătește pentru cât arunci”, când de fapt, vom 

plăti aproape dublu decât ar trebui să plătim pentru cât aruncăm? 

 

 

 

Dacă instanța admite cererea și dispune anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Sibiu nr. 35/05.02.2021 și, ca urmare, va rămâne în vigoare Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Sibiu nr. 179/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare 

a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, rog instanța să dispună Primăriei Sibiu restituirea 

sumelor încasate în plus (în baza Regulamentului din februarie 2021, în perioada în care acest 

Regulament a fost în vigoare) față de sumele datorate de contribuabili conform Regulamentului din 

30.05.2019, prin compensare din oficiu cu alte taxe datorate de contribuabili, conform art. 167, alin. 

(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Solicit compensarea din oficiu pentru următoarele motive: 

- Este evident că nu toți cetățenii care vor avea de primit bani vor afla că pot solicita Primăriei Sibiu 

restituirea acelor sume. 

- Chiar dacă, prin absurd, presupunem că toți cei care au de primit bani vor și afla acest lucru, 

compensarea din oficiu este mult mai simplă și va scuti mii de oameni să se deplaseze și să formeze 

cozi în fața unui ghișeu. 

- Nu se încarcă cu un volum semnificativ de muncă personalul care ar trebui să se ocupe de 

restituirea respectivelor sume. 

 

 

 

 Având în vedere argumentele expuse, vă solicit onorată instanţă, să dispuneţi: 

- anularea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 35/05.02.2021, privind aprobarea 

Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu și, 

ca și consecință, restituirea sumelor încasate în plus, în baza acestui Regulament, în perioada în 

care acest Regulament a fost în vigoare, față de sumele datorate de contribuabili conform 

Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu din 

30.05.2019, prin compensare din oficiu cu alte taxe datorate de contribuabili; 

- suspendarea aplicării HCL 35/2021 până la pronunțarea sentinței. 

 

 

În drept: 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor: art. 17, alin. (1), lit. e) 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor: art. 3, lit. f și g 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: art. 454, alin. (2) 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală: art. 167, alin. (7) 

- Standardul SR 13400:2016  

În probaţiune: înscrisuri. 
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Anexe: 

- Copie după Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul 

Sibiu din februarie 2021 

- Copie după extras din Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Municipiul Sibiu din anul 2019 – Anexa 9 

- Copie după plângerea prealabilă 

- Copie după răspunsul la plângerea prealabilă 

- Copie după evidența ridicărilor pubelei negre de la adresa Sibiu, str. Mirăslău, nr. 17. 

- Copie după conversația pe WhatsApp cu dl. Străjan de la Recup Trans 

- Copie după pagina de internet cu domeniul de activitate al societății Recup Trans SRL Sibiu 

- Chitanța nr. 543002192/26.04.2021 – taxă judiciară de timbru de 50 de lei 

- Chitanța nr. 543002192/26.04.2021 – taxă judiciară de timbru de 20 de lei 

 

 

 

 

Grigorescu Corina 

 

 

 

Sibiu, 27.04.2021 


