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C O M U N I C A T 

referitor la taxa de salubrizare 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 319/2020 privind delegarea 

gestiunii directe a serviciului de salubrizare în Municipiul Pitești, s-a aprobat ca nivelul taxei 
de salubrizare pentru utilizatorii casnici pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate 
separat, este de 11 lei/persoană/lună. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 302/2020 pentru 
completarea HCL nr. 147/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire și încasare a 
taxei de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat ca în anul 2020, 
taxa de salubrizare se datorează pentru luna noiembrie 2020 și decembrie 2020 iar taxa 
de salubrizare aferentă lunii noiembrie 2020 și decembrie 2020, se plătește până la data 
de 15 decembrie 2020 inclusiv. 

Precizăm că termenul de depunere declarațiile fiscale pentru stabilirea taxei de 
salubrizare este până la data de 30.09.2020, inclusiv, iar în cazul nedepunerii declarației până 
la data 30.09.2020, inclusiv, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, 
pe baza estimării unui număr de 7 persoane, urmând ca după depunerea declarației fiscale de 
către contribuabili să se efectueze modificări. 
 
 Declarațiile fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare se pot depune atât la ghișeele 
centrelor de încasare impozite și taxe locale, la Biroul primire Declarații taxă de salubrizare, 
situat în str. Justiției, nr. 2 [între Cinematograful Sebastian Papaiani (fost Cinematograf 
Modern) și Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș], la asociațiile de proprietari/chiriași 
cât și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: 

a) fax la numărul: 0248.21.21.66; 
b) poștă electronică la adresa de email primaria@primariapitesti.ro; 
c) platforma de contact disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro, 

secțiunea Impozite și taxe locale / Declaratii Online; 
d) adresa de internet www.primariapitesti.ro, opțiunea Servicii electronice – Depunere 

ONLINE. DECLARAȚIE TAXĂ SALUBRIZARE; 
e) servicii poștale; 

  
Informații suplimentare sunt disponibile la adresa de internet www.primariapitesti.ro.     


