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DE DEZBATERE PUBLICĂ
încheiată astăzi 05.01.2017
Cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea
taxei speciale de salubritate, pentru persoane fizice, pe raza municipiului Moinești pe anul
2017, a operatorului de colectare și transport deșeuri S.C. Compania Romprest Service S.A.
București.
Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr. 57.751/14.12.2016, pentru
data de 05.01.2017, ora 12.00, care a fost afişat pe avizierul de la sediul propriu al instuţiei de la
parterul cladirii din str. V. Alecsandri, nr. 14, Moineşti, judeţul Bacău, într-un spaţiu accesibil
publicului, s-a inserat în site-ul propriu kiua instituţiei www.moinesti.ro Secţiunea
TRANSPARENTA DECIZIONALA în data de 14.12.2016 şi s-a publicat în Ziarul Desteptarea
din data de 16.12.2016, care are drept scop dezbaterea publică a 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 S.C. Compania Romprest Service S.A.
București.
Proiectul mai sus menţionat însoţit de Expunerea de motive şi Raportul Direcţiei de
Utilităţi Publice au fost afişate pe avizierul de la sediul instituţiei şi pe pagina de internet
www.moinesti.ro Secţiunea TRANSPARENTA DECIZIONALA la data de 14.12.2016,
conform Procesul-Verbal nr. 57.754/14.12.2016.
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.
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, cu privire 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 S.C. Compania Romprest Service S.A. București.
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Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Moineşti susține 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.
La ora începerii sedinţei de Dezbatere Publică sunt prezenţi: Conducerea Executivă a
Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Moinești prin Viceprimar – Jr. Valentin Vieru,
Secretar – Jr. Marilena Dîrlău, iniţiatorii proiectului de hotărâre Consilierii Locali ai Municipiului
Moineşti, ing. Costel Baciu – director al Direcţiei de Utilităţi Publice, reprezentanti ai unor
instituţii publice de invăţământ, au mai fost prezenţi un număr de 148 de cetăţeni ai Municipiului
Moineşti si salariaţi din cadrul U.A.T. al Municipiului Moineşti.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: a făcut o introducere şi a detaliat 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 S.C.
Compania Romprest Service S.A. București.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău a transmis în data de
07.12.2016 către Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Moineşti, adresa nr.
56.668/07.12.2016 prin care ne solicită aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al
Municipiului Moineşti taxa specială de salubritate în conformitate cu Planului Anual de evoluţie
a taxelor şi tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în
Judeţul Bacău. Conform acestui Plan Anual pentru anul 2017 cuantumul taxei speciale de
salubritate este de 9,61 lei/pers/lună în mediul urban şi 3,87 lei/pers/lună în mediul rural.
Conform legislaţiei în vigoare orice act normativ prin care stabilesc taxe, înainte de a fi
aprobat în şedinţa Consiliului Local trebuie supus procedurii de transparenţă decizională
conform Legii nr. 52/2003, drept urmare întâlnirea noastră de astăzi are loc pentru a dezbate
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 S.C.
Compania Romprest Service S.A. București, iar ulterior va fi supus aprobării Consiliului Local
Moineşti.
Am să detaliez istoricul acestei taxe şi a activităţii de colectare a deşeurilor din
Municipiul Moineşti, o să vă reamintesc că din anul 2010 Municipiul Moineşti a prestat această
activitate prin Direcţia de Utilităţi Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în
urma finalizării unui Proiect finanţat prin Programul Phare 2004-CES pentru asigurarea finanţării
serviciului de salubrizare, prin care am fost dotaţi cu întreaga înfrastructură pentru colectarea
selectivă a deşeurilor din Municipiul Moineşti, aici mă refer atât la utilajele de colectare,
platforme amplasate pe raza Municipiul Moineşti, pubele şi containerele atribuite cetăţenilor
precum şi o staţie de sortare a deşeurilor reciclabile.
Pentru prestarea acestor servicii populaţia a achitat către Primăria Moinşti o taxă
specială de salubritate în cuatum de 7,5 lei /lună /persoană pentru locuinţe colective şi 6
lei/lună/persoană pentru locuinţe individuale.
Doresc să vă mai informez că din această taxă încasată pe perioada celor 5 ani cât s-a
prestat acest serviciu prin Direcţia de Utilităţi Publice, am reuşit să facem şi investiţii.
În 15 decembrie 2012 consiliul local a aprobat o taxa specială de salubritate care s-a
menţinut la nivelul taxei de pe perioada prestarii serviciului de către Serviciului de Utilităţi
Publice, respectiv 7,5 lei la locuinţe colective şi 6 la locuinţe individuale.
Conform acelui document de poziţie anual trebuie aprobată în cosiliul local această taxă
special, drept urmare ADIS Bacău a transmis cosiliului local spre aprobare noua taxă pentru anul
2017, dacă pentru anul 2016 s-a solicitat taxa în cuantum de 9,25 lei/pers/lună pentru întreaga
populaţie a Municiupiului Moineşti nefăcând diferenţa între cetăţenii care locuiesc la bloc şi
cetăţenii care locuiesc la case. Astăzi se solicită o taxă de 9,61 lei/pers/luna pentru persoanele din
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mediul urban şi 3,87 lei/pers/luna pentru persoanele din mediul rural, drept urmare aş dori să vă
spuneţi fiecare punctu de vedere care va fi consemnat într-un proces-verbal, iar aceasta
documentaţie va face parte din materialul ce va sta la baza proiectului de hotărâre supus spre
aprobare de Consiliul Local.
Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să ia cuvântul:
D-nul Nimerciag Ioan - consilier local: ADIS au motive întemeiate prentru creşterea
taxei de la 9,25 lei la 9,61 lei?
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Aşa cum vă spuneam în anul 2010 s-a întocmit
documentul de poziţie şi a fost aprobat în cosiliul local dar a fost aprobată şi o anexa respectiv
Planul Anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor, o politică tarifară evaluată la o creştere salarială
care a prevăzut-o consultantul la vremea respectivă, la preţului combustibilului în creştere, ceea
ce astăzi nu se regăsesc nici în creşteri salariale şi nici în creşterile preţului la carburanţi.
În Planul anual de evoluţie a taxelor şi tarifelor este prevăzut o creştere anuală până în
anul 2027, vă pot spune că în decembrie 2017, ADIS vor solicita a se aproba o hotărâre cu o taxă
special de salubritate de 9,97 lei/pers/lună pentru anul 2018, iar în anul 2019 o taxă de 10,2
lei/pers/luna. Eu consider că acea evaluare şi evoluţie a taxelor a fost greşit evaluată, neexistând
un studiu de caz real care să prevadă ce se poate intâmpla peste 5-6 ani.
De aceea noi în 5 ani am prestat prin Serviciul de Utilitate Publică această activitate şi nu
a fost necesar majorarea taxei din contra am făcut invesţii şi aşa cum am mai relatat consider că
acest operator şi ADIS din care facem parte poate face o evaluare a acestor taxe şi să ne
încadreze în preţul pe care l-am încasat până acum, respectiv 7,5 lei la blocuri şi 6 lei la case.
D-nul Mirel Palosanu - cosilier local: Se pare ca toţi vectorii duc spre creştere, cred că
fiecare cetăţean al Municipiului Moineşti să apeleze la conştiinţa lui şi acelor din jurul lui. Eu am
avut şansa să plec în afara ţării poate printre primii inainte de revolutie şi după, acolo fiecare
cetăţean are grija de el dar şi cei din jurul lui. Am sters o scrumiera de la o maşină, iar în spatele
meu a venit imediat Poliţia Locală după câteva minute şi mi-a spus că am scuturat scrumiera în
zapadă, eu le-am spun că nu este adevarat, i-am rugat să ne întoarcem, noroc ca aveam un
translator de limba germană şi s-a dovedit că aveam dreptate, aceştia şi-au cerut scuze că au
înşeles că sunt nefumator, dar mi-am dat seama că de la balconul unui bloc o batrânică a sunat la
poliţie.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Aceasta este o chestiune de disciplină şi de ordine
publică. Astăzi ne-am adunat aici pentru a discuta despre valoarea taxei speciale de salubritate
care va fi stabilită în urma aprobării hotărârii cosiliului local, aşa cum am mai spuns astăzi este o
dezbatere publică şi în funcţie de punctul de vedere a fiecăruia care il va exprima.
D-na Secretar jr. Marilena Dîrlău: Anunţul privind dezbaterea publică de azi a fost
transmis spre publicare în ziarul Desteptarea, a fost afişat pe avizierul de la parterul instituţiei.
Aşa cum dumneavostră cunoaşteţi pentru că aveți calitate consilieri locali al Municiupiului
Moineşti, trebuiec informați şi ceilalţi cetăţeni participanşi la această dezbatere publică, ADIS-ul
a solicitat aprobarea unei hotărâri de consiliului local cu celeritate fără a parcurge aceste etape de
transparentă decizională. Cum bine ştiţi de fiecare dată Municipiul Moineşti a respectat
prevederile Legii nr.52/2003 şi am transmis în transparenţă decizională toate documentele care
au ca şi conţinut stabilirea unor taxe şi tarife.
În luna decembrie 2015 fiind final de an cu sarbători legale nu am avut cele 30 de zile
lucrătoare, ci au fost doar 30 de zile calendaristice când a fost supus în transparenta decizională
proiectul anterior care a fost respins de cosiliul local al Muncipiului Moineşti și care a menţinut
taxa care era practicabila în anul 2015, motiv pentru care a fost inițiată procedura de contestare a
hotărârii pentru a fi acţionaţi în instanţa de contencios administrativ dar şi cu plangere prealabila
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către Instituţia Prefectului motivat de faptul că nu am respectat aceast termen, deci noi respectăm
legislaţia în vigoare.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Astăzi ne încadrăm în acest termen şi ca în
şedinţa ordinară din luna ianuarie să supunem la vot acest proiect de hotarare cu privire la taxa
specială de salubritate.
D-na Secretar jr. Marilena Dîrlău: Este imperios necesar ca să avem punctul
dumneavoastră de vedere a tuturor cetăţenilor care participă la această dezbatere, motivat de
faptul că, comisiile de specialitate şi consiliul local în plen va supune spre analiza acest proces verbal de dezbatere publică şi cu îndeplinirea procedurii de transparenţa decizională şi urmare a
modificărilor, recomandărilor dumneavoastră şi analizei acestui proiect de hotarare care a stat în
procedura transparenţei, cosiliul local va aproba hotărarea, fie de adoptare aşa cum a fost el
propus şi transmis de către ADIS, fie de respingere a acestui proiect şi de menţinere a unei taxe
speciale aşa cum consideră cetăţenii Municipiului Moineşti că este necesar.
D-nul Bejan Costică: Din punctul meu de vedere cred că această majorare a preţului este
justificată din perspectiva următoarelor aspecte: inflanţia, majorări salariale şi creşterea salariului
minim pe economie, fluctuaţiile preţului combustibilului, nimeni nu va veni cu bani de acasă să
rezolve problema colectării transportului, depozitării şi încinerării, respective a procesului
tehnologic al deşeurilor la care se adaugă taxele de mediu, plus investiile pe care le va face firma
respectivă.
Aşa că din punctul meu de vedere şi cu contribuţia dumneavoastră la calcularea (deşi nu
am nici o legăură cu firma respectivă) pretului actual cred că este justificat, ca atare nu am niciun fel de obiecţiuni, Totuşi o singură obiecţiune am: De ce această firmă de la Bucureşti se ocupă
de colectarea deşeurilor din judeţul Bacău, respectiv Moineşti? zonele rurale şi urbane şi nu o
firmă de la noi? Deşi de vreo 27 de ani toate partidele implicate politic s-au lăudat că vor
descentralizare, de ce nu avem o firmă a judeţului Bacău sau din oraşul Moineşti? Pentru că
I.G.O. fosta intreprindere care se ocupa de serviciile publice locale a dispărut în anul 2000 cu
contribuţia directă a foştilor aleşi locali.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Referitor la operatorul local vă pot spune că a fost
stabilit în baza unei licitaţii publice, nu se alege un operator la voia întâmplării, cine vrea, cum se
vrea, licitaţia a fost organizată de Consiliul Judeţean Bacău pentru ADIS care a fost constituită
cu toate localităţile din Judeţul Bacău.
Din această asociaţie fac parte 93 de localităţi, adică toate localităţile din judeţul Bacău,
care au mandatat aparatul de lucru al asociatiei pentru a efectua procedura de licitatie şi nu cred
că pot fi criterii de eliminare a participanţilor la licitaţie că nu au sediul în judeţul Bacău, exista
posibilitatea participarii la licitaţie şi agenti economici din Uniunea Europeană.
D-nul Bejan Costică: Nu imi amintesc să fie mandatat Consiliul Judeţean să hotărască în
numele meu sau pentru Municipiul Moinesti.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Consiliul Local al Municipiului Moinesti a aprobat
prin Hotarare a Consiliului Local să face parte din ADIS Bacău şi doar numai în aceste condiţii
putea accesa fonduri europene pentru Master Planul de Salubritate pe judeţul Bacău, nu putea
niciun U.A.T. să acceseze individual fonduri europene pentru serviciile publice de salubritate.
D-nul Bejan Costică: Din partea Consiliului Judeţean Bacau a participat vreun
reprezentant vreodată?
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Consiliul Local este cel care hotărăşte, vă repet că
dezbaterea publică are loc când sunt supuse aprobării consiliului local taxe locale, bugete etc.
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D-na Secretar jr. Marilena Dîrlău: Toate celelalte materiale supuse adoptării în
şedinţele consiliului local sunt publicate aş cum prevede legea în şedinţele ordinare cu minim 5
zile înainte, iar la şedinţele extraordinare cu minim 3 zile lucrătoare înante de desfăşurarea acestor
şedinţe. În ceea ce priveşte taxa de mediu, vreau să fac o completare această solicitare a ADISului privind majorarea taxei la 9,61 lei nu face referire la stabilirea taxei în funcţie de taxa de
mediu, probabil că ne va solicita să achităm suplimentar aceasta taxă de mediu către ADIS şi
respectiv către operatorul ROMPREST, deci nu intră în calcul taxa de mediu, dacă la acest factor
v-aţi gândit cca a participat la majorarea cuantumului taxei.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Vă pot spune că în politica tarifară pe care
consultantul de proiect a prevăzut că valoarea deşeurilor este de 258 lei/tonă, ceea ce trebuia să
platească ADIS-ul operatorului ROMPREST. În urma licitaţiei valoarea deşeurilot este de 162
lei/tonă, deci şi acest factor a fost prevăzut enorat de către consultantul de proiect.
D-nul Bejan Costică: Prin urmare, după şedinţa sper ca dumneavoastră să întocmiţi
materialele necesare referitoare la aceste aspecte să le putem studia cei interesaţi, ce veţi hotări,
cum veţi hotări sau cum vă veţi desfaşura activităţile în ceea ce priveşte taxa de mediu, totuşi
trebuia să ne aduceţi la cunostinţă ca să fim înformaţi.
D-na Secretar jr. Marilena Dîrlău: Toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii
publice au fost publicate pe site-ul Municipiului Moineşti la Secţiunea Transparenţă Decizională,
iar anunţurile care cuprind şi data dezbaterii publice au fost publicate în Ziarul Deşteptarea, dar nu
în ultimul rând acestea au fost afişate pe avizierul de la parterul instituţiei noastre în locul special
amenajat transparenţei decizionale, care au totalizat un număr de 13 proiecte de hotărâri pe anul
2016, or toate aceste proiecte sunt publice.
D-nul Breahnă Neculai - consilier local: Consider că trebuie să ţinem cont de solicitările
cetăţenilor din Municipiul Moineşti, aşa cum a-ţi spus şi dumneavoastră trebuie analizată această
solicitare de majorare a taxei la situaţia actual, ţinând cont de preţul combustibilului care a scăzut,
TVA scade şi în plus mulţi cetăţeni ai oraşului nu sunt în localitate şi nu produc gunoi menajer.
Dacă mergem pe strada mea sunt numeroase case în care locueşte doar o persoană sau nu sunt
locuite, consider că trebuie să rezolvăm această problemă.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Noi în cadrul primăriei am avut chiar ieri
4.01.2017 o întâlnire cu Primarul de la Onesti, Primarul de la Targu Ocna şi Primarul de la
Dărmăneşti pentru o discuţie cu privire la aceste aspect pentru că aceste localităţi sunt în aceeaşi
situaţie ca şi noi, presate de ADIS Bacău că am avea restanţe la plata acestei taxe pentru că
dumnealor ne notifică că avem de plătit taxa în baza numărului de populaţie stabile rezultate în
urma recensământului din anul 2012 şi pe care Direcţia de Statistică o comunică Consiliului
Judeţean.
Numărul populaţiei conform statisticii este de 24.000, iar în Municipiul Moineşti nu sunt
24.000 de locuitori, mai mult decât atat noi am extras din baza de date de la Serviciul Impozite şi
Taxe Locale cei care sunt plătitori de impozite şi taxe din Municipiul Moineşti şi în funcţtie de
acel număr am virat suma încasată de la cetăţeni la ADIS Bacău, care este bineînţeles constestată.
Am întocmit chiar şi o adresă în acest sens pe care o înaintăm ADIS-ului şi Preşedintelui
Consiliului Judeţean pentru a analiza aceste nemulţumiri. Adresa va fi comunicată şi de celelalte
localităţi care întâmpină aceeaşi problemă ca şi instituţia noastră, întrucât şi ei doresc întocmirea
unui nou Document de Poziţie şi discutarea amănunţită a neconcordanţelor.
D-nul Breahnă Neculai - consilier local: În concluzie nu este justificată mărirea
cuantumului taxei special de salubritate, drept urmare consider ca aceasta trebuie să rămână ca
până acum de 7,5 lei respectiv 6 lei.
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D-na Secretar jr. Marilena Dîrlău: Numărul populaţie respectiv numărul de locuitori
impuşi în luna noiembrie 2016 este de 10.767 locuitori, iar aceste persoane sunt platitoare de
impoyite şi taxe, dar sunt şi personae scutite prin Codul Fiscal de exemplu: persoanele cu grad de
handicap, veterani de razboi, beneficiarii ai ajutorului social la care mai adaugăm încă
aproximativ 4.000 de locuitori care genereaza gunoi. ADIS-ul solicită Direcţiei de Statistică
numărul populaţiei şi în baza acestui număr de populaţie notificăa Primaria Moineşti să plătească
la valoarea de 9,25 lei/pers/luna, deși prin HCL este aprobată taxa special de salubritate în
cuantum de 7,5 lei respectiv 6 lei.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Acest operator a început activitatea în judeţul
Bacău pe data de 11.01.2016 şi vom solicita prin adresa cantitatea de deşeuri produse într-un an
de pe raza UAT şi de pe raza judetului Bacău pentru a face o comparaţie cu cantitatea de gunoi pe
care a estimate-o consultantul în anul 2010, iar aceasta este o problemă că cei de la ROMPREST
până la adunarea generală a ADIS atunci când au participat, au afirmat că au numar însemnat de
maşini care nu prestează activităţi datorită faptului că nu au ce colecta, au maşini în stoc pentru că
aşa a estimat consultantul de proiect că va fi o cantitate mai mare de deşeuri, ceea ce nu se
regăseşte astăzi în teren, cu această ocazie vom solicita aceste cifre după un an de la începere
colectarii de deşeuri a operatorului ROMPREST. În Municipiul Moineşti acest operator a început
prestarea actvităţii de pe data de 2.05.2016 tot din cauza neînţelegerilor în ceea ce priveşte
funcţionarea acestei societăţi.
D-nul Parfenie Ion: Nu sunt de acord cu majoarea taxei se salubritate, solicit ca acestă
taxă să rămână la fel ca în anul 2016.
D-nul Manolache Ionică: Întrebam dacă ADIS-ul este avocatul ROMPREST-ului pentru
că din câte am observat ei au venit cu cerinţele de mărire asupra UAT-urilor. Eu cred aşa cum
expertul a estimat preveziuni în anul 2010, când salariile erau reduse şi acum au ajuns la nivelul
de la care au fost reduse, preţul combustibilului a avut o scădere constantă în ultimii ani, mai mult
decât atât a scăzut TVA-ul, dar dacă UAT a reuşit să presteze această activitate cred că şi ADIS-ul
ar trebui să vină cu o justificare clară, corectă asupra tuturor problemelor prin care să arate cauza
acestor majorări, totodată consider ca la Moineşti este o majoritate covârşitoare de cetăţeni care
locuiesc la case. La nivel rural se plăteşte 3,87 lei la case, iar la urban se solicită 9,61 lei la case
pentru a creşte profitul, ADIS ar trebuie să fie avocatul UAT-urilor să le reprezinte şi să găseacă
soluţii la rezolvarea acestor probleme survenite în prestarea activităţii la nivel judeţean. Eu nu pot
fi deacord cu fiecare crestere a taxei fără a fi justificată, motivată şi dovedită.
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: După cum vă spuneam am întocmit astăzi o adresa
care urmează să o mai completăm pentru a o transmite către ADIS Bacău, nu numai noi va
proceda la fel şi celelalte UAT-uri din mediul urban şi una din cerinţele noastre este să fim
facturaţi pe cantitatea de deşeuri ridicată de pe raza Municipiului Moineşti şi numai atunci nu va
mai fi o problemă acestă taxă de salubritate. Am mai solicitat şi luarea în calcul a populatiei
existente pe raza UAT-ului precum şi faptul că nu vom mai plăti cotizaţia la ADIS până nu vor
lua în considerare cerinţele din acea adresă.
D-nul Nimerciag Ioan - consilier local: Noi am solicitat un document pentru a ne
informa cantitatea de gunoi ridicată din Municipiul Moineşti?
D-nul Viceprimar jr.Valentin Vieru: Da, dar nu ne-a răspuns şi nici nu avem cunoştinţă
de această cantitate ridicată. Ne-au comunicat că această statistică o va face la un an de zile de la
începerea colectării. Am solicitat direct operatorului ROMPREST avizele de transport din care a
rezultat cantitatea de aproximativ de 420 tone/lună, la această oră datorită nefinalizării licitaţie
pentru Celula II din lcalitatea Bacău şi pentru staţiile de sortare şi de transfer, ori acum operatorul
6

ROMPREST colectează gunoiul neselectiv ceea ce a adus la o creştere a cantităţii. Atunci când
noi colectam deşeurile din Muncipiul Moineşti prin serviciul propriu cantitatea de deşeuri era în
jur de 280 tone/lună, diferenţa fiind acele deseuri reciclabile care le colectam selectiv din staţia de
sortare. Acum am demarat procedura de relicenţiere a Staţie de Sortare pentru a obliga operatorul
ROMPREST prin ADIS să înceapă colectarea selectivă şi de dotare a populaţiei cu pubele
colorate diferenţiat pentru a se colecta selectiv deşeurile.
În concluzie se solicită stabilirea taxei speciale de salubritate în cuantum de 7,5
lei/lună/persoană pentru locuinţe colective şi 6 lei/lună/persoană pentru locuinţe
individuale.
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 2017, a operatorului de colectare şi transport deșeuri
S.C. Compania Romprest Service S.A. București, 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 ianuarie 2017, până atunci pot
fi transmise sugestii, propuneri pe această temă, aştept de la cetăţeni puncte de vedere.
Mulţumeşte pentru participare, pentru sugestii şi propuneri.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul Proces-Verbal de dezbatere publică (Minută),
care se va afişa pe avizierul instituţiei şi pe pagina de internet a instituţiei www.moineşti.ro.

Viceprimar,
Jr. Valentin Vieru

Secretar
Jr. Marilena Dîrlău

Director DUP
Ing. Costel Baciu

Consilier juridic,
Mirela Cojocaru
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