ANUNȚ
privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare

Având în vedere că la data de 23.10.2022 a încetat Contractul de delegare a gestiuni serviciului de
salubrizare în zona de colectare 3 Centru/ Bârcea Mare, nr. 1760/760/27.11.2018 încheiat cu operatorul SC
Brai-Cata SRL, începând cu data de 24.10.2022 pentru serviciul de salubrizare se încasează taxă de salubrizare
la Biroul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Geoagiu.
Conform HCL Geoagiu nr. 129/31.10.2022 taxa de salubrizare s-a stabilit la următoarele valori:
3,50 lei/ persoană pentru perioada 24 – 31.10.2022
12 lei/ persoană/ lună în localitatea Geoagiu
10 lei/persoană/lună în satele aparținătoare: Geoagiu Băi, Aurel Vlaicu, Gelmar, Homorod, Văleni,
Mermezeu-Văleni, Cigmău, Renghet, Bozeș, Băcâia.
Pentru persoanele juridice taxa de salubrizare s-a stabilit astfel
Urban si rural

Agenți economici si instituții Rezidual
publice
274 lei/mc

Reciclabil
81 lei/mc

Pentru calcularea taxei speciale de salubrizare utilizatorii au obligația depunerii declarației de impunere.
Declarațiile de impunere se pot descărca de pe site-ul Primăriei Geoagiu, www.geoagiu.ro. Declaratiile
se vor depune însoțite de copii ale actelor de identitate ale tuturor persoanelor declarate ca făcând parte din
gospodărie.
În zona rurală, salariații care se deplasează pe teren vor distribui formulare pentru declaratiile de
impunere.
Pentru localitatea Geoagiu cetățenii sunt rugați să se adreseze Primăriei orașului Geoagiu – Biroul
Impozite și Taxe Locale pentru a depune declarația de impunere și a plăti taxa de salubrizare.
Pentru satele aparținătoare se stabilește următorul grafic pentru a se asigura prezența salariaților
Primăriei orașului Geoagiu în vederea depunerii declarației de impunere și încasării taxei de salubrizare:

Nr. crt.
1

Localitatea
Geoagiu Bai

2

Aurel Vlaicu

24 -25.11.2022

Locația
Centrul de Informare
Turistică
Cămin Cultural

3

Gelmar

24 -25.11.2022

Cămin Cultural

4

24 -25.11.2022

5

Homorod, Văleni și
Mermezeu-Văleni
Cigmău

24 -25.11.2022

Cămin Cultural Homorod
Joseni
Cămin Cultural

6

Renghet

24 -25.11.2022

Cămin Cultural

7

Bozeș, Băcâia

24 -25.11.2022

Cămin Cultural

Perioada
24 -25.11.2022

