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Anunț privind taxa de salubritate si de apa 
 
 
 

Conform Hotararii Consiliului Local Budila nr. 124/29.12.2021, va aducem la 
cunostinta urmatoarele: 

 
Taxa de salubritate este datorată de persoane fizice care au domiciliul sau reşedinţa în 

comuna Budila sau care locuiesc efectiv pe raza UAT. 
Persoanele juridice care au sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul administrativ 

al comunei Budila, trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii 
specializaţi pentru ridicarea deşeurilor produse- SC CLB TRANSRUT SRL, in caz contrar 
acestia vor achita contravaloarea dubla a taxei aprobate pentru anul 2021. Termenul de 
depunere a declaratiei pe proprie raspundere cu privire la numarul de persoane, sediul social sau 
punctul de lucru pentru taxa de salubritate este de 30 de zile incepand cu 1 ianuarie 2022. 
Declaratia de impunere se va face pe baza declaraţiilor pe proprie raspundere depuse de către 
contribuabili, insotita de cartea de identitate, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei 
modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil, sau pe baza datelor 
detinute de Primaria Comunei Budila, respectiv ORC de pe langa Tribunalul Brasov, pentru 
persoanele juridice. In cazul nedepunerii declaratiei pe proprie raspundere persoanele fizice, 
proprietari de imobile, vor fi impuse din oficiu in baza datelor furnizate de SCLEP Sacele si/sau 
de registrul agricol. 

 
Taxa de apa este datotarata de persoane fizice care au domiciliul sau reşedinţa în 

comuna Budila sau care locuiesc efectiv pe raza UAT si de persoanele juridice care au sediul 
social sau punctul de lucru pe teritoriul administrativ al comunei Budila. 

 
 
 
PRIMAR,      SECRETAR GENERAL, 

IRIMIA MARSAVELA               ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
           

 


