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Cu ocazia desfa~urarii dezbaterii publice 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
Romp rest Service S.A. Bucure~ti.
Procedura de consultare publica a fast initiata prin anuntul nr. 4465/27.01.2016, pentru
orele 13.00 ~i are drept scop dezbaterea publica a Proiectul de hotarfrre privind aprobarea taxei
speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinqti pe anul 2016,
precum ~i tarifele operatorului de colectare ~i transport dqeuri S.C. Campania Romprest Service
S.A. Bucure~ti.
Proiectul mai sus mentionat !nsotit de Expunerea de motive ~i Raportul Directiei de
specialitate au fost afi~ate pe avizierul de Ia sediul institutiei ~i pe pagina de internet
www.moinesti.ro TRANSPARENTA DECIZIONALA Ia data de 27.01.2016, prin ProcesuiVerbal nr. 4467/27.01.2016.
Dezbaterea publica a fost convocatii a se desfa~ura In Sala de Sedin(a, situata Ia sediul
institutiei din Municipiul Moine~ti, str. V. Alecsandri, nr. 14,jud. Badiu, lncepfrnd cu ora 13.00.

In

contextul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala In administra(ia pub! ica,
prin organizarea acestui eveniment de consultare publica se urmare~te stimularea participarii ~i
implidirii ceta(enilor Ia luarea deciziilor pe plan local ~i crearea unor rela(ii de colaborare lntre
cetateni ~i administra(ie, astfel !neat procedura de adoptare a actelor normative sii respecte
prevederile legale de informare, supunere spre dezbatere publica ~i accesul publicului Ia luarea
deciziilor.
Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiului Moine~ti sus(ine cu tenacitate principiile
democra(iei participative, !n care orice ceta(ean !~i poate ex prima opinia cu privire Ia proiectele de
hotarari aflate pe ordinea de zi, proiecte care li poate afecta via(a cotidiana.
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Acest proces de consultare publica se bazeaza pe cetateanul educat ~i informal, cu acces
Iiber Ia informatia publica, cu opinii ~i argumente care li permit sa participe activ Ia viata publica
a societatii.
in cadrul evenimentului, cetateanul poate critic a argumentat . politicile imprudente
participand personal Ia sedinte de dezbatere publica ~i poate veni cu solutii concrete Ia probleme
cu care se confrunta comunitatea Ia un moment dat, dar ~i Ia telefonul verde 0 800 800 569
gratuit pentru orice sesizare, reclamatie, etc.
La ora lnceperii sedintei de Dezbatere Publice sunt prezen(i: Conducerea Executivii a
Unita(ii Administrativ Teritoriale a Municipiului Moine~ti prin Viceprimar ~Jr. Valentin Vieru,
Secretar ~Jr. Marilena Dlrlau, initiatorul proiectului de hotarare Viceprimar- Jr. Valentin Vieru.
ing. Castel Baciu ~ director al Direc(iei de Utilitati Pub lice, au mai fast prezenti un numiir de 7 I
de cetateni ai Municipiului Moine~ti, consilieri locali ai Municipiului Moine$ti ~i salariati din
cadrul U.A.T. al Municipiului Moine~ti.

D-na Secretar jr. Marilena D'irliiu a fiicut o introducere ~i a detaliat etapele procedurii de
transparenta decizionala In administra(ia public ~i 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 dqeuri S.C. Campania Romprest Service
S.A. Bucure~ti, a$a cum au fast trans mise de catre ADlS.
A mai precizat di, Asociatia de Dezvoltare lntercomunitarii pentru Salubrizare Bacau, prin
reprezentan(ii sai legali, au solicitat urgentarea ~i importanta supunerii spre aprobare a Consiliului
Local pana Ia sflr~itullunii decembrie 2015, respectiv In cadrul urmatoarei $edinte care a avut lac
In data de 15.12.2015, pentru a lncepe din luna ianuarie 2016, prestarea Serviciului de colectare $i
transport de~euri, de catre operatorul SC Campania Romprest Service SA Bucurqti.
Dqi hotararea a fast adoptata In luna decembrie 2015, In data de 18.01.2016 Asocia(ia de
Dezvollare lntercomunitara pentru Salubrizare, Baciiu, a formulat plangere prealabila lmpotriva
H.C.L. nr. 160/15.12.2015, prin care s-a aprobat taxa speciala de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moine~ti pe anul 2016, precum ~i tarifele operatorului de co lee tare ~i
transport de~euri S.C. Campania Romprest Service S.A. Bucurqti $i a solicitat anularea art. I
alin.( I) $i art.2 cu Anexa nr. I, Ia hotararea mai sus mentionata, motivand nelegalitatea procedurii
de transparenta decizionala.
S-au lnscris Ia cuvant, Nimerciag loan, Papa Marius, Manolache Ionica, Popescu Gabriela,
Baciu Coste!, Florea Vasile, Botezatu Larisa, men(ionand case mai pot lnscrie alte persoane pant\
Ia sfilr$itul $edintei.
D-nul Nimerciag loan- consilier local: ADlS se bazeaza pe tarifele din Planul anual de
evolu(ie a tarifelor $i taxelor pentru proiectul ,Sistem Integrat de Management al De$eurilor
Solide In Judetul Badiu, nu cunoa$tem detaliat ce implica acest cost pentru dqeuri, dar nici cum
s-a ajuns Ia acest cuantum de 9,25 lei/lunii/persoana ~i propun sa se revizuiasca Planul annual de
Evolutie a Tarifelor si Taxelor din cadrul proiectului mentionat mai sus.

D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: In anul 2010 taxa speciala de salubritate a fast
aprobata conform Planului anual de evolutie a tarifelor $i taxelor, iar cuantumul acestei taxe era
doar teoretic bazat pe studiu de fezabilitate, taxa este nereala $i nu era argumentata.
D-nul Nimerciag loan- consilier local: Nu mi se pare corect ca cetatenii Municipiului
Moine$ti sa plateasca o taxa de salubritate mai mare, respectiv 9,25 lei fata de taxa actuala care
este de 7,5 lei, atilt timp cat Serviciul de Colectare $i Selectare a De$eurilor din cadrul UAT al
Municipiului Moine$ti, functioneaza conform prevederilor legale In vigoare, pentru acest motiv
propun ca taxa speciala de salubritate sa ramana In cuatum de 7,5 lei /luna _.[persoana pentru
locuinte colective si 6 lei /luna /persoana pentru locuinte individuale.
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D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Pe teritoriul administrativ al municipiului Moine~ti,
prin proiectul cod Perseus Ro 2004/016772.04.01.04.01.01.06 finan(at prin Program til Phare
2004-CES pentru asigurarea finan(arii serviciului de salubrizare, in valoare de peste 1.200.000
euro, iar Serviciul de Colectare ~i Selectare a De~eurilor func(ioneazii In bazii unui management
eficient din punct de vedere al costului ~i ating scopurile contitative ~i calitative impuse de
legisla(ia notionalii ~i europeanii, iar prin HCL nr.l45/21.1 0.2009 s-a aprobat Regulamentul de
instituire ~i administrare a taxei speciale de salubrizare in municipiul Moine~ti.
D-nul Popa Marins: Nu sunt de acord taxa specialii de salubritate in cuantum de 9,25 lei,
aviind in vedere cii in cadrul Unitii(ii Administrativ Teritoriale a Municipiului Moine~ti
funqioneaza Serviciul de Celectare ~i Selectare a De~eurilor, unde este instituitii taxa de
salubritate ~i acoperii costurile aferente serviciului de salubritate.
Pentru acest motiv, propun sa riimanii aceiasi taxa specialii de salubritate Ia valoarea de 7.5
lei/ Iunii/pers. respectiv 6 lei/lunil!pers.
D-nul Viceprimar jr. Valentin Vieru: ADIS nu este de acord cu scutirile pentru taxa
special a de salubritate pentru diferite cotegorii sociale defavorizate.
Odata cu cre~terea taxei speciale de salubritate Ia suma de 9,25 lei, vor fi icasiiri tot mai mici,
mai ales cii suntem lnregistrati cu debite restante din anii preceden(i.
D-nul Manolache Ionicii: Mi se pare nefondat miirirea acestei taxe, atilt timp cat nu s-a
imbunatii(it serviciul de salubritate de operatorul SC Campania Romprest SA Bucure~ti, cum
achitii taxa de salubritate persoanele care nu locuiesc pe termen scurt sau lung in Municipiul
Moine~ti, lucreazii in striiinatate, studen(i, elevi care studiazii in afara ora~ultti de domiciliu ~i nu
beneficiazii de acest serviciu? $i cum se face dovada?
D-nul Viceprimar jr. Valentin Vieru: Consider cii aceasta taxa specialii de salubritate ar fi
trebuit sa se miqoreze motivat de faptul cii operatorul poate recicla de~eurile, acestea vor fi
vii.ndute ~i incaseaza venituri.
Dovada in sens se va face cu cu adresa de domiciliu din striiinatate, iar elevi ~i studen(ii cu
viza de flotant.
D-nul Manolache lonidi: Vor fi scutite de Ia plata taxei de salubritate persoanele care
beneficiazii de ajutor social, persoanele care nu au venituri?, Avand in vedere cii locurile de
munca sunt foarte pu(ine, iar totul costa destul de scump Ia valoarea salariilor, propun ca taxa
specialii de salubritate sa ramiina Ia cuantumul de 7.5 lei. respectiv 6 lei. si sa se mentina scutirile
legale.
D-nul Viceprimar jr. Valentin Vieru: ADIS nu este de accord cu scutirea taxei speciale de
salubritate pentru aceaste categorii de persoane.
D-na Popescu Gabriela: Actuala taxa speciala de salubritate are o valoare mare raportat Ia
posibilita(ile reale de plata ale ceta(enilor Municipiului Moine~ti, aviind In vedere ca majoritatea
sunt pesionari cu venituri sub 700 lei/luna, pensionari care cheltuiesc mai mult de 50% din aceste
venituri pe medicamente ~i servicii medicale. cu atat mai mult rna opun majoriirii aceste taxe care
va 1mpovara popula(ia vilrstnica (~i nu numai) a municipiului Moine~ti.
D-nul Baciu Coste!: Ceta(enii Municipiului Moine~ti cat ~i agen(ii economici au debite
restante Ia serviciul de salubritate din ani preceden(i 2013-2014-2015, !ipsa locurilor de muncii
dar ~i veniturile foarte scazute pe familie ar fi cauzele care a dus Ia cre~terea numiirului de
debitori.
Majorarea taxei speciale de salubritate, afecteaza toata popula(ia Municipiului Moin~ti, dar
~i faptul cii o sii ne lnregistram cu debite ~i mai mari, acest fapt este o certitudinte.
D-nul Florea Vasile: Solicit mic~orarea taxei Speciale de salubritate de Ia 7,5 lei Ia 6
lei/luna!persoanii, motivat de faptul d\ cetii(eni pot colecta de~eurile selectiv direct din casii, cu
saci menajeri pe culori.
D-nul Viceprimar jr. Valentin Vieru: Nu se poate miqora aceasta taxa specialii de
salubritate, intrucat pentru efectuarea Serviciul de salubritate include cheltuieli pentru, carburan(i,
intre(inere ma~ini ~i utilare, transport, colectare si personal, etc.
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D-nul Viceprimar jr. ValeQtin Vieru: Dintre toate persoanele prezente sunteti de accord
cu majorarea taxei Speciale de salubritate Ia 9,25 lei!luna/persoana ~i care sunteti pentru
men(inerea taxei de 7,5 lei /luna /persoana pentrulocuinte colective si 6 lei /luna /persoana pentru
locuinte individuale? Care sunteti pentru reducerea taxeila 6 lei /luna/ pers.
Persoanele prezente nominalizate In lista de prezen(a Ia ~edinta de dezbatere publica nu
sunt de acord cu majorarea taxei ~i propun mentinerea taxei speciale de salubritate Ia valoarea de
7.5 lei /luna /persoana pentru locuinte colective si 6 lei /luna /persoanii pentru locuinte
individuale.
In concluzie se solicita stabilirea taxei speciale de salubritate In cuantum de 7,5 lei
/luna /persoanii pentru locuinte colective si 6 lei /luna /persoanii pentru Iocuinte individual e.
Nemaifiincl discu(ii pe marginea proiectului de hotarure, procedura de consultare se
!ncheie, proiectul de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moine~ti pe anul 2016, precum si tarifele operatorului de co lee tare si
transport dqeuri S.C. Campania Romprest Service S.A. Bucuresti, incheie lucrarile sedin(ei de
dezbatere publica pe aceasta temii, urmeaza a fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Moinesti si aprobate In plenul acestuia.
Proiectul de hotiirure va fi introdus pe ordinea de zi din luna martie 2016, puna atunci pot
fi transmise sugestii, propuneri pe aceastii temii, astept de Ia cetateni pLmcte de vedere.
Multumeste pentru participare, pentru sugestii si propuneri.

Secretar
Jr. Marilena Dlr

Consilier juridic,
Mirela Cojocaru

Ing. Coste I Baciu
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