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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza
municipiului Moinești, pe anul 2017 a operatorului de colectare și transport deșeuri SC
Compania Romprest Service SA București

Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău,
Având în vedere:
- adresa nr. 17691/16.11.2016 a Consiliului Județean Bacău, înregistrată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu nr. 4269/18.11.2016;
- raportul nr. 57586/13.12.2016 al Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Moineşti;
- expunerea de motive nr. 57587/13.12.2016 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 9,61 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.

INIŢIATORI,
CONSILIERII LOCALI:
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Pascalini Nini Alexandru
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Nr. 57586/13.12.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2017 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

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 2017, în cuantum de 9.61 ron/persoană/lună.
,

Director,
Ing. Baciu Costel
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CONSILIUL LOCAL
Nr. 57587/13.12.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate, pentru persoane
fizice, pe raza municipiului Moinești, pe anul 2017 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

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 2017, în cuantum de 9.61 ron/persoană/lună.

Consilierii locali :
Balan Vasile
Botezatu Silviu Gheorghe
Botezatu Sorin
Breahna Neculai
Busuioc Iulian
Darie Constantin Olivian
Matei Alina Georgiana
Enea Pavel Iulian
Ilie Vasile
Ivan Stelian
Nimirceag Ioan
Palasanu Mirel
Pascalini Nini Alexandru
Purcaru Ionel
Tincu Liliana Angela
Vandra Vasile
Vascan Stefan Cezar
Vasai Ion
Vieru Valentin
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Catre,

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA DE SALUBRIZARE BACAU
Referitor la adresa nr. 4182 din 02.11.2016, inregistrata la Consiliul Judetean
Bacau cu nr. 17691 in data de 02.11.2016, privind: "aplicarea taxei speciale de
salubritate in anul 2017 de catre toti membrii ADIS Bacau, in cuantumul prevazut
de Planul Anual de evolutie a taxelor si tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat
de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau, va comunicam urmatoarele:
Conform Aplicatiei de finantare a Proiectului Sistem Integrat de Management
al Deseurilor Solide in judetul Bacau, Consiliul Judetean Bacau este· beneficiarul
finantarii, in calitate de reprezentant al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Salubrizare Bacau, asociatie instituita in scopul de a dezvolta un sistem de
gestionare a deseurilor in judet, pe baza unei strategii comune~ In acest sens UATurile din judet fac parte din ADIS pentru a beneficia de servicii de salubrizare
imbunatatite.
In Documetul de pozitie aprobat si insusit de catre toate consiliile locale ale
UAT-urilor membre ADIS, ulterior modificat si completat prin Actul aditional m.1,
aprobat prin Hotararea AGA ADIS nr.11 din 20.12.2013, exista mentionata
obligativitatea aprobarii si ulterior aplicarii (la momentul inceperii prestarii
serviciilor de salubritate) a taxelor speciale de salubritate la urmatoarele articole:
art.2, lit~d) - " taxele ce vor fi platite pentru colectarea deseurilor,
transportul deseurilor la statiile de transfer/sortare/compostare, operarea statiilor de
transfer/sortare/compostare, transportul deseurilor la depozitul conform, operarea
depozitului conform";
art.18, alin(l)- "Pentru asigurarea finantarii serviciilor de salubrizare,
partile convin de comun acord sa stabileasca in conditiile legii taxe speciale de
salubrizare in sarcina utilizatorilor casnici care sa acopere tarifele operatorilor de
salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luarea in considerare a tuturor

activitatilor componente ale serviciului de la colectarea deseurilor inclusiv la
eliminarea acestora la depozit sau alte instalatii, pe intreg flux al deseurilor";
art.18, alin.(5) - "Taxa speciala de salubrizare perceputa de la
populatie va include toate elementele de cost ale Sistemului Integrat de
managen1ent al Deseurilor Solide de la colectare, transfer, tratare si eliminare la
depozitul conform[ ... ]";
art.18, alin(6) - "Autoritatile administratiei pub lice locale in a caror
responsabilitate se afla serviciile de salubrizare, vor transfera sumele incasate la
bugetele locale cu titlu de taxa speciala de salubrizare catre ADIS, care va asigura
plata operatorilor de salubrizare selectati in conditiile legii, cu respectarea
prezentului Acord";
art.18, alin.(7) - "Nivelul taxelor se stabileste cu respectarea
prevederilor din Decizia de finantare, din Acordul de Imprumut pentru creditul de
co-finantare, a tarifelor rezultate in urma derularii procedurii de atribuire a
contractelor de delegare a serviciilor de ,salubrizare, si a prevederilor legii
aplicabile".
Documentul de pozitie la fel ca si Planul anual de evolutie a tarifelor si
taxelor, aprobate de catre to ate consiliile locale ale UAT -urile membre ADIS au
fost anexe la Cererea de solicitare a finantarii din fonduri nerambursabile a
Proiectului Sistem Integrat de management al Deseurilor Solide in judetul Bacau,
devenind astfel obligativitati prin Contractu! de finantare nr. 13826 din
11.04.2016 incheiat intre Mininsterul Mediului si Padurilor si Consiliul
Judetean Bacau.
Astfel conform contractului de finantare anterior mentionat, una dintre
obligatiile beneficarului mentionata la art. 8, alin.(4) pct.ii este: sa prezinte Ia
Autoritatea de Management si Organismul Intermendiar dovezile privind
cresterile de tarif conform Planului anual de evolutie a tarifelor si taxelor,
inclus in Cererea de finantare conform Anexei 1.4, odata cu transmiterea
Raportului fmal.
Tinand cont de precizarile Anexei lie la Contractu! de finantare, denumita
Raport privind viabilitatea investitiei, sunt prevazute urmatoarele conditii de
viabilitate a Proiectului la punctele 2 si 3 care confirma inca odata obligativitatea
implementariiPlanului annal de evolutie a tarifelor si taxelor Ia nivelul tuturor
UAT-urilor membre ADIS dupa cum urmeaza:
- pet. 2 - Acordarea finantarii nera1nbursabile este conditionata de
cresterea tarifelor in termeni reali, astfel incat sa se asigure acoperirea
cofinantarii si a costurilor de operare si intretinere a active/or.
- pet. 3 - Rambursarea platilor de catre Autoritatea de Management
pentru POS Mediu este conditionata de cresterea anuala a tari(elor
conform planului de crestere a tari(elor inclus in anexa L4 din
Contractu/ de tinantare.

Conform Raportului final si Raportului complementar la Proiect, depuse de
catre Consiliul Judetean Bacau la Autoritatea de Management POS Mediu, la
capitolul 3- CONDITIONALITATI a fost necesar mentionarea modalitatilor de
Implementare a planului anual de crestere a tarifelor pana la mon1entul
depunerii acestor documente.
Astfel fata de cele mentionate mai sus, este obligatoriu ca toti men1bri ADIS
sa aprobe si sa aplice, taxele de salubritate conform Planului anual de evolutie a
taxelor si tarifelor, anexa I.4 la contractu! de finantare.
Refuzul aprobarii si aplicarii acestor taxe de salubritate de catre toti
membrii ADIS, beneficiari ai serviciilor de salubrizare va conduce la
imposibilitatea derularii contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare
datorita lipsei fondurilor pentru achitarea serviciilor prestate si aplicarea unei
corectii de 100% la Proiect, Consiliului Judetean Bacau, cu obligatia
returnarii tuturor sumelor primite ca finantare din partea Uniunli Europene.

Cu stima,

P~SEQINTE,

/'<;::-:-::.-~--=::::~>-·--.

COORDONATOR UIP- SIMDS,

~//'

Daniela Florea
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Anexa nr. 1.4
Sistem integrat de managemnet a! de~eurilor soJide in judetuJ Bacau "
Planul anual de evolutie a taxelor si tarifelor
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Va rugam sa aveti in vedereaprobarea prin H.C.L. a taxei speciale de
salubritate in stricta conformitate cu prevederile Planului Anual de
evolutiea
taxelor si tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de Management
alDeseurilor
Solide in Judetul Bacau.
Va reamintim faptul ca PlanulAnual de evolutie a taxelor si tarifelor a
fost
aprobat prin H.C.L. si HotarareA.G.A. ADIS Bacau in anul 2010 iar respectarea
acestuia este o conditieobligatorie asumata de catre toate U.A.T.-urile din
judetul
Bacau.
Pentru anul 2017 cuantumul taxeispeciale de salubritate este urmatorul:
In mediul urban - 9,61 lei/pers/lunaIn mediul rural 3,87
lei/pers/lunaVa rugam sa aveti amabilitatea de a transmitecatre A.D.I.S.
Bacau la
nr. de fax: 0234 537 570 sau pe adresa dee-mail: adisbacau@yahoo.comH.C.L.urile
aprobate in conformitate cu cele anterior mentionate.Cu
deosebitaconsideratie,DirectorExecutiv Bogdan SETO

Attachments

