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PROCES –VERBAL (MINUTĂ)
DE DEZBATERE PUBLICĂ
încheiată astăzi 27.11.2017
Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2018.
Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr. 440625/16.11.2017, pentru
orele 13.00 şi are drept scop dezbaterea publică a Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul 2018.
Anunțul, Proiectul de Hotărâre mai sus menţionat însoţit de Expunerea de motive şi Raportul
Direcţiei de specialitate au fost afişate pe panoul de afișat la Secțiunea TRANPARENȚĂ
DECIZIONALĂ de la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a Municipiului Moinești
www.moinesti.ro SECȚIUNEA TRANSPARENTA DECIZIONALA la data de 16.11.2017,
conform Procesul-Verbal nr. 40627/16.11.2017.
Dezbaterea publică a fost convocată a se desfăşura în Sala de Şedinţă, situată la sediul
instituţiei din Municipiul Moineşti, str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, începând cu ora 13.00.
La Compartimentul Prelații Publice și Documentare din cadrul Primăriei Municipiului
Moinești până la data organizării dezbaterii publice din data de 27.11.2017 nu au fost înregistrate
cereri, propuneri, sugestii scrise şi opinii cu valoare recomandare.
În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prin
organizarea acestui eveniment de consultare publică se urmărește stimularea participării și
implicării cetățenilor la luarea deciziilor pe plan local și crearea unor relații de colaborare între
cetățeni și administrație, astfel încât procedura de adoptare a actelor normative să respecte
prevederile legale de informare, supunere spre dezbatere publică și accesul publicului la luarea
deciziilor.
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Moineşti susține cu tenacitate principiile
democrației participative, în care orice cetățean își poate exprima opinia cu privire la proiectele de
hotărâri aflate pe ordinea de zi, proiecte care îi poate afecta viața cotidiană.
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Această procedură de consultare publică se bazează pe cetățeanul educat și informat, cu acces
liber la informația publică, cu opinii și argumente care îi permit să participe activ la viața publică a
societății.
În cadrul evenimentului, cetățeanul poate critica argumentat politicile imprudente participând
personal la sedinţe de dezbatere publică și poate veni cu soluții concrete prin cerere la probleme cu
care se confruntă comunitatea la un moment dat, dar şi telefonic la numărul verde 0 800 800 569
gratuit pentru orice sesizare, reclamaţie, etc.
La ora începerii sedinţei de Dezbatere Publice sunt prezenţi: Conducerea Executivă a Unității
Administrativ Teritoriale a Municipiului Moinești prin Primar jr.Valentin Vieru, Secretar – Jr.
Marilena Dîrlău, iniţiatorul proiectului de hotărâre Viceprimar – Breahnă Neculai, ing. Costel
Baciu – director al Direcției de Utilități Publice, administrator public - d-na Armeanu Mădălina,
Lungu Ilie – director Direcția Poliția Locală, 8 Consilieri Locali ai Municipiului Moinești,
reprezentanți ai Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu Moinești, Școlilor Generale din Municipiul
Moinești, 23 de cetățeni ai Municipiului Moinești și 26 de salariați din cadrul Primăriei
Municipiului Moinești, (un total de 70 persoane) conform listei de prezentă.
D-l Primar jr. Valentin Vieru a făcut o introducere şi a detaliat etapele procedurii de
transparență decizională în administrația publică și a prezentat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe
anul 2018.
După cum știți cu toții, supunem spre aprobare în fiecare an această taxă specială de
salubritate. În anul 2010 s-a aprobat documentele necesare implementării acestui proiect la nivel
regional, în județul Bacău cand s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare din care fac parte 93 de UAT-uri, din care 65 de UAT-uri beneficiază de serviciul
colectare și transport deșeuri al SC Compania Romprest SA București, operator care a câștigat
licitația la nivel de județ. Tot în anul 2010 odată cu documentația a fost aprobat și Planul anual de
evoluție a tarifelor și taxelor aferent proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor
Solide în Județul Bacău.
O politică tarifară, a valorii taxei de salubritate care avea și un amendament referitor la
modificarea taxei speciale de salubritate să poată fi ajustată și aprobată anual prin hotărâre a
consiliului local în fiecare an pentru anul următor.
Noi am elaborat în fiecare an un proiect de hotărâre pentru modificarea taxei speciale de
salubritate, au fost anunțate și publicate în ziarul Deșteptatrea Anunțuurile cu privire la stabilirea
dezbaterilor publice pe această temă, iar în urma dezbaterii publice a rezultat menținerea taxei
speciale de salubritate de 7,5 lei/pers/lună pentru locuințe colective și respectiv 6 lei/pers/lună
pentru lociunțe individuale.
Instituția noastă a achitat suma colectată de la locuitorii cărora li s-au prestat serviciul de
salubritate, conform bazei de date de la Serviciul Venituri din cadrul UAT Moinești, taxă care a
fost transmisă către ADIS Bacău, iar acestia au virat către SC Compania Romprest Service SA
care facturează ADIS-ului pe cantitatea de deșeuri colectate pe tot județul Bacău.
Aș dori să vă informez că ceea ce se întâmplă astăzi în Municipiul Moinești și ce măsuri a
luat executivul de a ieși din Starea de Alertă. Zilele trecute la Ministerul Mediului am avut o
întâlnire cu Ministrul Mediului, președintele Consiliului Județean, director ADIS – dl Bogdan
Seto, senator dl Benea Dragoș, ministrul dl Ilie Viorel și eu în calitate de Primar al Municipiului
Moinești, unde am adus la cunoștință că începând din data de 01.11.2017 SC Compania Romprest
SA a suspendat prestarea serviciului public de salubrizare pe raza Municipiului Moinești, pentru
neachitarea presupusul debit în sumă de 1.746.770 lei, reprezentând taxă specială de salubritate.
Încă din data de 5-6.11.2017 au avut loc convocări și întâlniri al Comitetului Local pentru
Situații de Urgență din Municipiul Moinești unde am luat decizia de a declara Stare de Alertă după
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ce am primit acordul Prefectului, conform Roportului Grupurilor de Suport Tehnic care au
constatat că este necesară declararea Stării de Alertă în Municipiul Moinești.
După momentul declarării Stării de Alertă, noi nu am reușit să încheiem contract de prestării
servicii cu un alt operator întrucât toți operatorii din Județul Bacău au refuzat prestarea serviciului
de salubrizare de teama amenzilor, iar toate acestea au fost comunicate la Guvern săptămâna
trecută, drept urmare s-a luat ca măsură colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Moinești,
din toate zonele cu utilaje și muncitorii angajați la Serviciul Domeniu Public și Privat și la
Direcția de Utilități Publice, uneori depășiți de situație ca urmare a numărului mic de utilaje și
salariați dar am reușit să colectăm cu ajutorul celor care prestează muncă în folosul cominității și
cei de la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Suntem și astăzi în aceeași situație, cu toate că pe data de 20.11.2017, ora 10.00, am fost
convocat la Parlament de către Media Intact România la care au participat Ministrul Mediului,
reprezentanți de la ANRSC,reprezentanți ai Gărzi de Mediu, Agenției de Mediu, Primarii
Sectoarelor 1,2,3,4,5,6 București, Primarul General al Municipiului București și doar eu primar
dintr-o altă localitate din țară. Într-o intervenție a unuui menmbru al Asociației Municipiilor din
România, respectiv a dlui primar Negoiță care a adus la cunoștință moderatorului, respectiv a dnei
Alexandra Stoicescu că este o problemă și în județul Bacău. Mi-a fost dat cuvântul și am prezentat
situația detaliată a proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul
Bacău, a situației actuale din Municipiul Moinești dar și a Stării de Alertă declarată în Municipiul
Moinești.
La finalul acelei dezbateri am fost la Ministerul Dezvoltării împreună cu reprezentanții
Asociației Municipiilor din România, dl primar Negoiță, directorul Asociației Municipiilor din
România dl Mitrache unde avea loc o întâțlnire cu 10 localități din țară cărora li se sitează agentul
termic.
Pe ordinea de zi a ministrului dezvoltării la punctul ,,Diverse,, am luat cuvântul și am expus
problemele cu care se confrunță Municipiul Moinești în această lună, referitoare la sistarea
serviciului public de salubrizare.
În urma celor prezentate de mine și a unei adresa ADIS către Prim-ministru s-a contituit o
comisie și vineri la ora 11.00 a avut loc o întâlnire la Instituția Prefectului Județului Bacău la care
au participat: Ministrul Mediului – dna Grațiela Vasilescu, Președintele ANRSC, Secretar de Stat
de la Ministerul de Interne, Secretarul de Stat de la Ministerul Fondurilor Europene, Președintele
Agenției Naționale de Mediu, Comisarul Șef al Gărzii de Mediu și reprezentanții din alte instituții
publice, Peședintele ADIS, dl senator Dragoș Benea, dl deputat Avram Constantin, Prefectul
Județului Bacău, Primarul Municipiului Moinești, Primarul orașului Dărmănești, unde s-au
discutat diverse variante de rezolvare acestor probleme.
Varianta oportună care a fost propusă, se mine și susținută și de Primarul Orașului Dărmănești
discutată în prealabil și cu președintele Consiliului Județean așa cum prevede art. 17 alin. (1 ind.1)
din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor respectiv - În vederea stimulării colectării
separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice locale aplică, ca instrument economic,
«plăteşte pentru cât arunci», această propunere pe care trebuie sa o punem pe hartie să mergem la
Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Mediului să vedem care este modalitatea de
schimare a acestui criteriu.
Revenind la politica tarifară nu am susținut majorarea acestei taxe pentru că nu era
fundamentată, dar cea mai mare creștere a fost anul acesta în luna februarie, unde s-a majorat
salariu minim pe economie, a crescut pretul la combustibil. Și închei cu întâlnirea de vineri
mergând pe varianta menționată la Ministerul Dezvoltări.
O problemă suficient de delicată este cel al numărului de utilizatori casnici care plătesc acest
srviciu, noi plătim pentru 11.700 de locuitori, confom datelor de la Serviciul Venituri, iar ADIS au
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luat în calcul un număr de 20.800 de locuitori cu domiciliul în Municipiul Moinești, conform
recensămantului din 2011 si a datelor prezentate de Institutul Național de Statisctică.
ADIS se întreabă de ce a scăzut populația Municipiului Moinesti cu cca 50%, pentru acest
aspect am început identificarea numărului de persoane care locuiesc la domiciliu si care este
numărul de persoane din fiecare familie. Am inițiat demersuri pentru ca cetățeni din mun Moinești
să declare numărul de beneficiari al serviciului de deșeuri, vom constitui comisii pentru a merge
din ușă în ușă pentru a identifica exact numărul de persoane, cu ajutorul vecinilor, Asociatiei de
proprietari, am realizat un tabel si vom face comparatie cu declaratiile de subventii de gaze si
lemne cu declarațiile de la salubritate, vom reuși cu siguranță dacă și cetățenii vor ințelege că cei
care produc deșeuri trebuie să plătească această taxă.
La anul viitor vom analiza și faptul ca pentru locuințele nelocuite ar trebui să se plătească taxă
pentru deșeurile menajere o persoană, motivat de faptul că utilajul și muncitorii se deplasează la
acea locație, dar propun să o analizăm până la aprobarea în plen a acestui proiect de hotârâre
pentru a acoperi cheltuielile. Noi colectăm și transportăm deșeurile de pe raza Municipiului
Moinești cu forte proprii și depozitate în Stația de Sortare Găzărie, dar nu știu dacă vom mai avea
capacitate, în schimb cei de la ADIS ne cer să achităm această presupusă datorie, datorie
neachitată pentru persoanele care nu au beneficiat de prestarea serviciului de salubrizare.
ADIS – ul ia în calcul numărul de cetățeni ai Municipiului Moinești de 20855 x 9,61
lei/pers/lună rezultând această sumă cu care nu suntem de accord, această sumă face obiectul
doarului nr. 809/110/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bacău.
Situația este același, oparatorul a fost determinat de ADIS să preia prestarea serviciuliui
public de colectare și transport deșeuri pe raza Municipiului Moinești, acesta refuzând motivat de
faptul ADIS are de achitat facturi în cuantum de 7.232.932 lei către SC Compania Romprest
Service SA reprezentând contravaloare cantități de deșeuri efectiv colectate de către operator de pe
raza tuturor celor 65 de UAT – uri membre, iar presupusul debit al UAT Moinești ar fi de
2.071.320 lei. Referitor la obligarea preluării prestării serviciului public de salubrizare face
obiectul dosarului nr. 42228/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București.
Secretarul Municipiului Moinești – dna jr. Marilena Dîrlău Față de Hotărârea Consiliului
Local nr. 4/2017 prin care a fost aprobată taxa specială de salubritate pe raza municipiului
Moinești, pe anul 2017 nu mai cuprinde scutiri pentru persoanele beneficiare conform prevederilor
legale.
Dl Primar jr. Valentin Vieru Bugetul pentru o lună de zile a persoanelor care beneficiază de
scutiri de la plata taxei special de salubritate este de 18.000 lei.
Dna Pădureanu Gabriela – Director Economic La Serviciul Venituri sunt înregistrați un
numă de 1800 persoane scutite și se achită lunar din bugetul local cca 18.000 lei.
Este necesar ca toți cetățenii Municipiului Moinești să se implice în declararea membrilor din
familie care benefociază de serviciul de salubrizare la Biroul Monitorizare. Servicii Publice din
cadrul Direcției de Utilități Publice pentru a funcționa în bune condiții.
Dl Primar jr. Valentin Vieru După dezbatertea publică de astăzi la următoarea Ședință
Ordinară a Consiliului Local va fi pe ordinea de zi proiectul de hotărâre așa cum l-am prezenat,
dar până la dezbaterea în plen puteți propune amendamente.
Dl Nini Pascalini consilier local Pe câți ani este încheitat contractual cu SC Compania
Romprest Service SA?
Dl Primar jr. Valentin Vieru Pe 8 ani, abia au trecut un an și 8 luni, Conducerea Primăriei
și Consiliul Local am crezut întrun proiect viabil, iar în 2017 la UAT-urile cărora nu le prestează
servicul de salubritate operatoul județean, anul viitor urmează să se plieze acestui proiect.
Dl Boeru Constantin De ce se plătește taxa prin ADIS și nu achităm direct la operator?
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Dl Primar jr. Valentin Vieru Este un contract propus de ADIS proiectul Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău, a fost finanțat cu fonduri europene are ca
beneficiar Consiliul Județean pentru organizarea și reglementarea serviciului public de salubrizare
pe raza UAT –urilor din Județul Bacău.
Secretarul Municipiului Moinești – dna jr. Marilena Dîrlău Pe data de 27.12.2017 se
încheie procedura de transparență decizională, dacă aveți propuneri, sugestii, recomandări să le
transmiteți la primărie pe orice cale e-mai, fax, la registratura instituției, la Biroul monitorizare,
Servicii Publice.
Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare se încheie,
proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moinești pe anul 2018, se încheie lucrările şedinţei de dezbatere publică pe această
temă, urmează a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Moineşti şi aprobate în plenul acestuia.
Proiectul de hotărâre va fi introdus pe ordinea de zi din luna decembrie 2017, până atunci pot
fi transmise sugestii, propuneri pe această temă, aşteptăm de la cetăţeni puncte de vedere.
Mulţumeşte pentru participare.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul Proces-Verbal de dezbatere publică (Minută), care se
va afişa pe panoul de afișat al instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei www.moineşti.ro.

Primar,
Jr. Valentin Vieru

Secretar
Jr. Marilena Dîrlău

Director DUP
Ing. Costel Baciu

Consilier juridic,
Mirela Cojocaru
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