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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moinești, pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău,
Având în vedere:
- adresa nr. 2395/15.11.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău si inregistrata in UAT Municipiul Moinesti cu nr.40905/20.11.2017 ;
- raportul nr.40267/14.11.2017 al Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- expunerea de motive nr. 40268/14.11.2017 a Viceprimarului municipiului Moineşti;
- prevederile art. 8, alin.(3), lit. ,,j” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin.(1), lit. ,,k”, art. 9, art. 25, art. 26, alin. (1), lit. ,,c” din Legea
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată ;
- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a
localităților;
- prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;
- Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul ,,Sistem Integrat de
Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”.
Văzând raportul Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii,
turism şi sport, raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Moineşti;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ,,d” raportat la alin. (6), lit. ,,a”, punctul 14 și ale
art. 45, alin. (2), lit. ,,c”, art. 48, alin. 2, art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 - Se aprobă taxa specială de salubritate pe raza municipiului Moinești pentru
persoane fizice, în cuantum de 9.97 ron/persoană/lună.
ART. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcția
Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului muncipiului Moineşti.

ART. 3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
Municipiului Moineşti, Direcţiei Utilități Publice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubrizare Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

INIŢIATOR,
VICEPRIMAR,
PROF. BREAHNA NECULAI

AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA
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e-mail: monitorizareup@moinesti.ro

Nr. 40267/14.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018 a operatorului de colectare și transport
deșeuri SC Compania Romprest Service SA București

Serviciul de salubrizare este parte componentă a serviciilor publice de utilități comunitare, fiind
înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor
economici de pe teritoriul unității administrativ teritoriale.
În conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, coroborată cu dispozițiile art. 30 din Legea nr.273/2006, privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale aprobă taxa specială
pentru funcționarea serviciilor publice create în interesul persoanelor fizice, stabilind anual cuantumul
acesteia.
Unitatea Administrativ Teritorială este parte în ‘’Contractul de concesionare pentru delegarea
gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău’’ încheiat în numele
și pe seama UAT de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și
operatorul de salubritate SC Compania Romprest Service SA București.
Conform art.6, alin. 1, litera k) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților
administrativ teritoriale au competente exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea,
coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, totodată având atribuții și în
stabilirea și aprobarea taxelor și tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor
în vigoare. Potrivit prevederilor art.26, alin.1 din legea mai sus menționată, pentru asigurarea finanțării
serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului prin :
a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a
serviciului de salubrizare
b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract

c) taxa speciala pentru foloisrea tarabelor in piata agroalimentara ( nr persoane)
d) taxe pentru populatie (ron/to) pentru anul 2018 de 273.42 ron la care se adauga 24 ron taxa la
depozitul conform Bacau
Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare a
localităților se stabilesc și se modifică conform procedurilor reglementate de Legea nr.101/2006,
republicată și de Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare a localităților. Sumele
obținute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea
cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubritate.
În conformitate cu Statutul ADIS Bacău și cu Planul anual de evoluție al taxelor și tarifelor
pentru proiectul ‘’Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău’’, aprobat
prin Hotărâre a Consiliului Local și a Adunării Generale a Asociațiilor ADIS Bacău, supun spre
aprobare taxa specială de salubritate a operatorului de colectare și transport deșeuri SC COMPANIA
ROMPREST SERVICE SA BUCUREȘTI, pe anul 2018, în cuantum de 9,97 ron/persoană/lună.
,

Director,
Ing. Baciu Costel
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VICEPRIMAR
Nr. 40268/14.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2018 a operatorului de colectare și transport
deșeuri SC Compania Romprest Service SA București

Conform prevederilor Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, art.2 - serviciul public de salubrizare a localităților face parte
din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoara sub controlul, conducerea sau
coordonarea administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul
salubrizării localităților. Serviciul de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor
comunităților locale ale unităților administrativ teritoriale.
Unitatea Administrativ Teritorială este parte în ‘’Contractul de concesionare pentru delegarea
gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău’’ încheiat în numele
și pe seama UAT de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și
operatorul de salubritate SC Compania Romprest Service SA București.
În conformitate cu prevederile art.282 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, coroborata cu dispozițiile art.30 din Legea nr.273/2006, privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale aproba taxa specială
pentru funcționarea serviciilor publice create în interesul persoanelor fizice, stabilind anual cuantumul
acesteia. Sumele obținute din taxa specială de salubrizare vor fi utilizate exclusiv pentru acoperirea
cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubritate.
Potrivit art.26, alin.1, din Legea nr.101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare pentru asigurarea finanțării serviciului de
salubrizare utilizatorii achită contravaloarea serviciului prin :
a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a
serviciului de salubrizare
b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract

c) taxa speciala pentru foloisrea tarabelor in piata agroalimentara ( nr persoane)
d) taxe pentru populatie (ron/to) pentru anul 2018 de 273.42 ron la care se adauga 24 ron taxa la
depozitul conform Bacau
Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale pentru serviciul public de salubrizare a
localităților se stabilesc și se modifică conform procedurilor reglementate de Legea nr.101/2006,
republicată și de Ordinul nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare a localităților.
În conformitate cu Statutul ADIS Bacău și cu Planul anual de evoluție al taxelor și tarifelor pentru
proiectul ‘’Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău’’, aprobat prin
Hotărâre a Consiliului Local și a Adunării Generale a Asociațiilor ADIS Bacău, supunem spre
aprobare taxa specială de salubritate a operatorului de colectare și transport deșeuri SC COMPANIA
ROMPREST SERVICE SA BUCUREȘTI, pe anul 2018, în cuantum de 9,97 ron/persoană/lună.

VICEPRIMAR,
PROF BREAHNA NECULAI

