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Cu ocazia desfa~urarii dezbaterii publice a Proiect de Hotarare privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moine~ti pe anul 2016,
precum ~i tarifele operatorului de colectare ~i transport de~euri S.C. Compania Romprest
Service S.A. Bucure~ti.
Dezbaterea publica a fost anuntata prin anuntul nr. 41.951/24.11.2015, pentru orele 13.00 ~i
care are drept scop dezbaterea publica a Proiectului de Hotarare privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moine~ti pe anul 2016, precum ~i tarifele
operatorului de colectare ~i transport de~euri S.C. Compania Romprest Service S.A. Bucure~ti.
Proiectul de hotarare, insotit de Expunerea de motive nr.40.521/13.11.2015 ~i a Raportului
de specialitafe nr. 40.520/13.11.2015 al Directiei de Utilitati Publice, din cadrul Unitatii
Administrativ Teritoriale a Municipiului Moine~ti, care a fost afi~at pe afi~ierul de la sediul
institutiei ~i pe pagina de internet www.moinesti.ro TRANSPARENTA DECIZIONALA la data
de 24.11.2015.
Dezbaterea publica a fost convocata a se desfa~ura in Sala de ~edinta aflata la sediul
institutiei din Municipiul Moine~ti, str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, incepand cu ora 13.00.
La ora inceperii dezbaterii sunt prezenti, conducerea Primariei, reprezentata prin:
Viceprimarul municipiului Moinesti - Jr. Valentin Vieru, Secretarul municipiului Moine~ti - jr.
Marilena Dirlau, initiatorul proiectului de hotarare supus dezbaterii din cadrul Directiei de Utilitate
Publice - d-nul ing. Baciu Costel, Consilierii Locali al Municipiului Moinqti ~i d-nii Iftimie
Adrian, Stoicovici Constantin, Soare Mihai, Parfeni Ion, Docan lonel, Ianculescu Victor.
In contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
locala, se urmare~te stimularea participarii ~i implicarii cetatenilor la luarea deciziilor pe plan local
~i crearea unor relatii de colaborare intre cetateni ~i administratia publica pentru Proiectul de
Hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moine~ti pe anul 2016, precum ~i tarifele operatorului de colectare ~i transport de~euri
S.C. Compania Romprest Service S.A. Bucure~ti.
La Registratura Generala nu au fost inregistrate cereri, propuneri ~i sugestii pentru proiectul
de hotarare.
Se supune spre dezbatere publica Proiectul de Hotarare privind aprobarea taxei speciale de
salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moine~ti pe anul 2016, precum ~i tarifele
operatorului de colectare ~i transport de~euri S.C. Compania Romprest Service S.A. Bucure~ti.
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D-nul viceprirnar jr. Valentin Vieru deschide ~edinta de dezbatere publica
prezentare a proiectului de hotarare rnentionat rnai sus.

~i

face o scurta

Au luat cuvantul d-nul viceprimar jr. Valentin Vieru care propune mentinerea taxei
speciale de salubritate la 7,5 lei/pers/luna pentru persoanele fizice la locuintele colective ~i 6
lei/pers/luna pentru persoane fizice la locuinte individuale, conform Regulamentului de instituire
~i de administrare a taxelor ~i tarifelor de salubritate, aprobat prin HCL 145/21.10.2009 ~i ulterior
modificat ~i cornpletat prin HCL nr.14/25.10.2010 ~i HCL nr. 59/24.06.2010, privind aprobarea
ajustarii tarifelor pentru serviciile de colectare selectiva ~i de transport a de~eurilor, motivat de
faptul cii dupa incheierea Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de
colectare ~i transport de~euri municipale in judetul Baciiu, intre Agentia de Dezvoltare
Intercomunitarii pentru Salubritate Bacau cu S.C. Campania Romprest S.A. Bucure~ti, urmatoarele
sunt introdu-se in tarifele operatorului:
- cheltuieli cu privire la combustibil, apoximativ 20.000 lei/luna
- cheltuieli de personal, aproximativ de 25.506 lei/luna
- cheltuieli de intretinere ~ide reparatii utilaje, aproximativ de 20.000 lei.
- cheltuieli cu transportul de~euri menajere la Depozitul Regional Bacau, aproximativ 40.000
lei/luna.
D-nul director ing. Baciu Costel - de Ia Directia de Utilitati Publice, motiveaza
mentinerea taxei speciale de salubritate ~i prin faptul ca Operatorul S.C. Campania Romprest S.A.
Bucure~ti in Planul Anual de Evolutie a Tarifelor ~i Taxelor pentru proiectul ,Sistem Integrat de
Management al De~eurilor Soli de in Judetul Bacau, pentru anul 2016 este stabilit ca taxa pentru
populatie RON/TONA 258,93, iar in oferta propusa de SC Campania Romprest SA Bucure~ti
tarifullei/tona la de~euri reziduale- urban este de 162,93, de~euri reciclabile- urban 65,14 lei/tona,
diferenta dintre taxa stabilita ~i oferta este destul de mare, iar dupa un calcul estimativ consideriim
ca ne incadriim in tariful ofertat pe tona.
In situatia in care va fi necesar, acoperirea cheltuielilor pentru categoria de populatie care
beneficiaza de scutirii, vor fi suportate din bugetullocal.
Totodata, mai propune mentinerea facilitatii (scutiri) privind plata taxei speciale de
salubritate, conform Regulamentului de instituire ~i de administrare a taxelor ~i tarifelor de
salubritate, anexa la HCL nr. 14/25.10.2010, HCL 93/23.08.2012, HCL 80/20.06.2013 ~i HCL
145/27.11.2013 pentru:
- veteranii de razboi, viiduve de razboi, in numiir de 65 persoane
- persoane cu handicap grav sau accentuat in numiir de 191 persoane,
- persoane care beneficiaza de prev. Legii 416/2001, in numiir de 1068 persoane,
- categoria celor deportati conform Decretului- Lege nr. 18/1990, in numar de 2 persoane,
- persoane :Iara venituri, in numar de 4.000 persoane.
- familii sau persoane care nu beneficiaza de serviciul de salubritate, in numar de 3.000
persoane.
De asemenea va facern cunoscut ca din anul 2016 nu se mai acorda bonificatie de 10%
pentru taxa specialii de salubritate.
Incepand cu ianuarie 2016, serviciul de salubritate ~ide colectare ~i transport a de~eurilor va
fi executatii deoperatorul S.C. Campania Romprest S.A. Bucure~ti, iar UAT Moine~ti este parte in
Contractu! de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare ~i transport de~euri
municipal in judetul Bacau, incheiat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubritate Bacau.
A luat cuvantul:
D-nul prof. Iftimie Adrian, Sunt surprins ca din 20.000 de locuitori din Municipiul
Moine~ti, sunt prezenti in nurnar a~a mic.
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D-nul Viceprimar Valentin Vieru, Noi am informat cetatenii pentru Dezbaterea Publica a
proiectului de hotan1re de astazi, prin publicarea anuntului la Ziarul De~teptarea, afi~area pe
afi~ierul de la sediul primariei ~i pe pagina de internet la rubrica ,Transparenta Decizionala,.
D-nul prof. Iftimie Adrian, Cine hotara~te aceasta taxa speciala pentru salubritate?
D-nul Viceprimar Valentin Vieru, Stabilirea taxei special de salubritate va fi aprobata de
Consiliul Local al Municipiului Moine~ti in calitate de autoritate deliberativa, care au fost ale~i de
cetatenii Municipiului Moine~ti.
Noi, conducerea UAT Municipiului Moine~ti am venit cu propunerea de mentinere a taxei
speciale de salubritate la 7,5lei, respectiv 6lei, care este din anul2010.
D-nul prof. Iftimie Adrian, Nu suntem de acord cu taxa propusa ~i stabilita, chiar dorim sa
fie diminuata.
D-nul Viceprimar Valentin Vieru, Taxa a fost propusa ~i stabilita prin Planul Anual de
Evolutie a Tarifelor ~i Taxelor pentru proiectul ,Sistem Integrat de Management al De~eurilor
Solide in Judetul Bacau, aprobat prin HCL ~i a Adunarii Generale a Asociatiilor ADIS Bacau
Repet, taxa speciala de salubritate va ramane aceia~i cain anul 2010, este imposibil miqorarea
acestei taxe speciale de salubritate pentru ca tot de~eul menajer merge la Depozitul Regional Bacau,
unde taxa de la 24 va fi 46 lei/luna, iar aceasta taxa va mai cre~te din 2016 la 80 lei/luna numai de
taxa de mediu, dar vor cre~te ~i taxele de cantar. In Municipiul Moine~ti nu mai exista depozit de
de~euri menajere, pentru ca la nivelul Judetului Bacau a fost realizat ~i finalizat un proiect cu
fonduri europene prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate
Bacau.
D-nul Docan Ion, a~ avea de pus 2 intrebari:
1. Care sunt motivele care au determinat alegerea unei alte societati de prestarii servicii, in
locul ce1ei vechi?
2. Elementele constitutive ale maririi taxei speciale de salubritate? daca s-au inlocuit
conducte? s-au racut lucrari noi, modernizari?
D-nul Viceprimar Valentin Vieru, In anul 2009, in Municipiul Moine~ti s-a schimbat
sistemul de colectare a de~eurilor, initial gunoiul colectat se depozita la Rampa Gazarie.
Tot in acela~i an s-a implementat un proiect cu finantare europeana cu valoare de peste
1.200.000 euro, s-au cumparat masini, utilaje, s-a construit o Statie de sortare, s-au cumparat
containere, motostivuitor ~i alte utilaje necesare acestui proiect, apoi s-a trecut la noul sistem de
colectare a de~eurilor.
Atunci s-a stabilit taxa speciala de salubritate de 7,5 lei la locuinte colective ~i 6 lei la
locuinte individuale, taxa care este ~i astazi, pentru a ne conforma cerintelor, normelor ~i
directivelor europene era necesar imbunatatirea acestei activitati.
Pentru a se accesa fonduri europene pentru acest proiect, nu se putea face individul, ci era
necesar sa facem parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Bacau cu
to ate localitatile din judetul Bacau, unde fac parte 83 de commune ~i 7 localitati urbane.
Aceasta asociatie a implementat proiecte noi, o parte dintre acestea fiind ~i finalizate.
Dupa ce a fost construit in Bacau un Depozit Regional, din anul 2011 s-a interzis
depozitarea de~eurilor in rampe de gunoi din localitati, fapt in care am fost nevoiti sa transportam
de~eurile la Depozitul Regional de la Bacau, pentru a evita amenzile de la Garda de Mediu, acestea
fiind destul de mari.
Totodata au fost inchise vechile Rampe de gunoi, tot cu fonduri europene ~i a fost introdus
un sistem nou de colectare a gazelor, a biogazelor, acoperita cu pamant tasat ~i cu un covor de
iarba, imprejmuita ~i care sta in conservare pentru 5 ani, dupa care acel teren poate fi folosit in alte
scopuri, plus dotarea noua, care va functiona cu ma~ini EURO 6.
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D-nul Docan Ionel: Activitatea prestata va fi mai buna?
D-nul Viceprimar Valentin Vieru, Cu totii dorim ca operatorul de servicii sa desra~oare o
activitate buna, cu ma~ini ~i utilaje noi EURO 6 ~i dorim ca aceasta taxa speciala de salubritate sa
nu se schimbe.
D-na Ladaru Daniela: In relatia contractuala care o vor avea cu agentii economici, se
specifica ca vor avea drepturi exclusive de operare, daca nu suntem de acord cu incheierea
contractelor cu noul operator?
D-nul Viceprimar Valentin Vieru Se va incheia contracte de prestarii servicii individual cu
fiecare agent economic.
D-na Secretar jr. Marilena DirHiu Aceasta SC Compania Romprest SA Bucure~ti este
operator unic la nivel judetean ~i prin legislatia europeana este interzis Unitatii Administrativ
Teritoriale sa J:ncheie contract de prestarii servicii cu un alt operator, chiar daca sunt comune, ora~e
sau municipii, decat cea a operatorului care a incheiat contract de concesiune cu ADIS, unde exista
stabilit un grafic de ridicare a de~eurilor.
D-nul Irimia Dumitru: Aceasta este taxa pe locuitor? Ce fac acele familii care nu au
venituri?
D-nul Viceprimar Valentin Vieru, Taxa speciala de salubritate este stabilita pe
persoana/luna ~i do rim mentinerea acesteia la sum a de 7,5 lei respectiv 6 lei.
Daca nu mai sunt intrebari, declar inchisa ~edinta de Debatere Publica a Proiect de Hotarare
privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului
Moine~ti pe anul 2016, precum ~i tarifele operatorului de colectare ~i transport de~euri S.C.
Compania Romprest Service S.A. Bucure~ti, drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal
de dezbatere publica, care se va afi~a pe avizierul institutiei ~i pe pagina de internet a institutiei
www.moinesti.ro.
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Initiator de proiect,
Directia d~~~.;t~ilitati Publice
Ing. Co4r1Baciu

Vicepljrp.ar,
Jr. valepfin·'Vrer-U·
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Consilier juridic
Mirela Cojocaru
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