
ROMANIA 
JUDETUL GAL4TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 02Ys &4 	2018 

Privind: aprobarea jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al 
Municipiului Tecuci pe Irimestrul 111 si IV al anului 2018, de la bugetul local, din alIe 
veniluri bugelare. 

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depuneriiproiectului: 70871121. 08.2018; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , jude ţul Gala,ti, întrunit în edinţa/4/ 	din 

data de 29. 	aZ49/ 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr. 70872121.08.2018; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

înregistrat sub nr. 70873 121.08.2018; 
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr. 

Avand in vedere referatul nr. 70764120. 08.2018 intocmit de Directia Generala Economica; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 3 din H.C.L. Tecuci nr. 27512712.2017; 
- art. 2, alin 1 si 2, art.6, alin. 1, lit.k, art.9, alin.2, art. 25, lit.a si art.26, alin. 1, 3 si 8 din 

Legea 10112006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modţficarile si completarile 
ulterioare; 

- art. 36, alin 1, alin 2, lit. a), alin. 4, lit. a), alin 6, lit. a), pct. 14 din Legea nr. 21512001 
privind administra,tia publică  locală, republicată  în 2007,cu mod ţlicările si completările 
ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- art. 45, alin. 2, lit a) ş i art. 115, alin 1, lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administraţia 

publică  locală , republicată  în 2007, cu mod ţjicările ş i completările ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aproba jinantarea cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al 
Municipiului Tecuci, de la bugetul local, din alte venituri bugetare cu suma de 1.150.000 
leipe trimestrullllsi cu suma de 450.000 leipe IrimestrullVal anului 2018. 

Art.2. Prezenta Izot ărâre vaji dusa la îndeplinire prin grţja Primarului Municipiului Tecuci. 

Art.3. Prezenta lzotărâre va ji adusă  la cunoştinţă  celor interesa,ti prin grţja Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

CONTRASAEMNEAZA 
/ SE,ETAR, 

ir. 	Valerica 
/ 



R OMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 70872121. 08. 2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind.• aprobarea jinantarii clieltuielilor cu serviciul public de salubrizare al 
Municipiului Tecuci pe trimestrul 111 si IV al anului 2018, de la bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica, inregistrat 
sub nr. 70873121. 08. 2018; 

Avand in vedereprevederile art. 3 din H.C.L. Tecuci nr. 275127.12.201 7; 
Prin HCL Tecuci nr. 2 7512017 a fost aprobat Regulamentul privind instituirea taxei speciale 

de salubrizare pentru persoanele jizice si juridice din Municipiul Tecuci, valabila pentru anul 
2018. Astfel la art. 12, din Regulament, pentrupersoanelejuridice care nu au incheiat contract de 
salubrizare cu operatorul de salubritate, taxa speciala de salubrizare este pentru anul 2018 de 17 
leipejiecare salariat al angajatorului iar agentul economic care nu are angajati datoreaza o taxa 
in valoare de 10 lei/luna. Deasemeni la art. 13 afost stabilita taxa speciala de salubrizare pentru 
persoanejizice in suma de 7 lei/luna/persoana. 

Din estimarea anuala a taxei speciale de salubrizare de incasat de la persoane jizice de 
2.675.910 lei si de 972.108 lei de la persoane juridice, deci un total de 3.648.018 lei, pana la data 
de 31.07.2018, potrvit datelor inregistrate in contabilitatea UAT Municipiul Tecuci, de la 
persoanelejizice s-a incasat suma de 1.336.521 lei iar de la persoanele juridice s-a incasat suma 
de 426.244 leL rezultand o suma totala colectata la bugetul local drept taxa speciala de 
salubrizare de 1. 762.765 lei, procentual reprezentand circa 48,32 % din estimarea anuala. 

In aceiasi perioada, 01. 01.-31. 07.2018, Municipiul Tecuci a decontat prestatii aferente 
serviciului de salubrizare in valoare de 2. 069. 791,59 lei, conform situatiei urmatoare.• 

Nr.crt. Dataplatii CUP-serv.colectare deseuri  VAL. TOTALA 
1 13Mart. 2018 Fact. 	410131.01.2018  226.768,26 
2 30Mart. 2018 Fact. 	852128.02.2018  187.246,56 
3 03Mai2018 Fact. 1491131.03.2018  231.469,31 
4 18Mai2018 Fact. 1636130.04.2018  321.401,87 
5 27lunie 2018 Fact. 1797131.05.2018  335.847,69 
6 201u1ie2018 Fact. 1958130.06.2018  203.315,62 
7 25. Iulie 2018 Fact. 1959130.06.2018  182.894,07 
8 - Fact. 2109131.07.2018  183.921,07 
9 - Fact. 2110131.07.2018  196.927,14 

TOTAL  2.069. 791,59 lei 

Pentru perioada 01. 08.-31. 12.2018 se mai estimeaza o cheltuiala cu prestatiile aferente 
serviciului public de salubrizare in suma de 1. 880. 000 lei din care pentru trimestrul 111 al anului 
2018 circa 830.000 lei si 1.050.000 lei pentru trimestrul IV al anului 2018, rezultand o valoare 
anuala totala a prestatiei cu serviciul public de salubrizare de 3.950.000 lei. In conditiile in care, 
din evidenta anilor anteriori, gradul de colectare al taxei speciale de salubrizare nu depaseste 
64 - 65%, inseamna capana la sfarsitul anului se maipoate colecta aproximativ suma de 600.000 
lei, rezultand o suma totala colectatapentru anul 2018 de 2.360.000 lei. 



In aceasta situatie, pentru continuarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Tecuci 
in bune conditii pentru trimestrul 111 si IV al anului 2018 si avand in vedere prevederile art. 3 din 
H.C.L. Tecuci nr. 27512712.2017 care stipuleaza cajinantarea serviciului public de salubrizare 
din Municipiul Tecuci seface din tarf, taxa speciala de salubrizare si alocatii bugetare, se impune 
aprobarea Jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare in suma de 1.600.000 lei, de 
la bugetul local, din alte venituri bugetare, din care 1.150.000 leipentru trimestru 111 si 450.000 
leipentru trimestrul IV 

Aw2nd in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare 
privind: aprobarea Jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului 
Tecucipe trimestrul IIIsi IVal anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. 

PRIMAR 
CA TALIN CONSTANTIN HURD UBAE 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMJCA 

NR. 	121 .08 .2018 

RAPORT DE SPECIALITA TE 

Privind . aprobarea jinanlarii chelluielilor cu serviciul public de salubrizare al 
Municipiului Tecuci pe lrimestrul 111 si IV al anului 2018, de la bugelul local, din alte 
veniluri bugelare. 

Urmare inchiderii depozitului de deseuri Rampa Rates incepand cu data de 1707.2017, 
inchidere prevazuta de HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, deseurile 
colectate la nivelul Municipiului Tecuci au inceput a ji transportate si depozitate la depozitul 
Muchea dinjud. Braila si incepanddin luna mai 2018 la depozitul Tirighina dinjud. Galati. 

Desi distanta de transport la depozitul Tirighinafata de depozitul Muc/iea a scazut de la 180 
km la 150 kin, cheltuielile de depozitare au crescut cu circa 38% de la 60, 751ei/to la depozitul 
Muchea la 83,59 lei/to la depozitul Tirighina. Avand in vedere ca cheltuiala cu depozitarea 
reprezinta un element important, ca pondere, in tarful de colectare si transport si de faptul ca in 
luna iunie 2018 C. U.P. Tecuci SRL afacut o investitie in valoare de 154.584.57 lei (6 containere 
cu 4 module, 6 containere cu un modul si 30 de europubele de 110 l) investitie a carei amortizare 
lunara trebuie introdusa si recuperata prin tarf,  , conform legii serviciului de salubrizare a 
localitatilor, a condus in jinal la o crestere generala a tarfului de colectare si transport cu circa 
15%, crescand implicit si cheltuielile cu salubrizarea suportate de Municipiul Tecuci. 

Potrivit art. 2, alin 1 si 2, art.6, alin. 1, lit.k din Legea 10112006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, cu modicarile si completarile ulterioare ,,Serviciul public de 
salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se 
desfaşoară  sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale 
ori ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul 
public de salubrizare a localităţilor, se organizează  pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale 
instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi 
administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au 
competenţe exclusive în ceea ce prive şte înjiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, avândprintre atribuţiile în domeniu.• 
k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarfelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare . 

Deasemeni in conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 din Legea 1 01/2006,, Autoritatile 
administratiei publice locale au obligalia sa achite operalorilor suinele convenite prin contract 
pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza  in benejiciul inlregii comunitati. 

Modul de jinantare a serviciului de salubrizare este prevazut de art. 25, lit. a si art. 26, alin. 
1, 3 si 8 ale aceleiasi legi astfel: ,,jinanţarea c/ieltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare 
a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea inji-astructurii aferente 
acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privindjinanţele publice locale, în ceea ce 
priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea ş i aprobarea investiţiilor publice, a princiiilor 
prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 5112006, precum şi a urm ătoarelorprincipii: 
a) recuperarea integrală  prin tarfe, taxe speciale sau subventii de la bugetul local a costurilor de 
operare şi a investiţiilor pentru înjiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare. 



În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurareajînanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită  contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin.• 
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care benejiciază  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare,• 
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în benejîciul întregii comunităţi locale,• 
c) taxe speciale, în cazulprestaţiilor de care benejîciază  individualfără  contract. 
(3) A utorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să  instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin. (1), lit. c), ş i să  deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatoriifără  contract. 
(8) Structura şi nivelul tarfelor şi taxelor speciale vorji stabilite astfel încât.• 
a) să  acopere costul efectiv alprest ării serviciului de salubrizare; 
b) să  acopere cel piqin sumele investite şi clieltuielile curente de între ţinere şi exploatare a 
serviciului de salubrizare; 
c) să  încurajeze investiţiile de capital,• 
d) să  respecte şi să  asigure autonomiajinanciară  a operatorului. 
Prevederi privind taxele speciale pentrufunctionarea unor servicii publice locale sunt stipulate si 

de art. 30, alin.1-6 din Legea 27312006 privind jinantele publice locale cu modJicarile si 
completarile ulterioare, precum si de art. 484 si 485 din Legea 22 712015 privind noul Cod FiscaL 

Prin HCL Tecuci nr. 27512017  a fost aprobat Regulamentul privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentrupersoanelejîzice sijuridice din Municipiul Tecuci, valabilapentru 
anul 2018. Astfel la art. 12, din Regulament, pentru persoanele juridice care nu au incheiat 
contract de salubrizare cu operatorul de salubritate taxa speciala de salubrizare este pentru anul 
2018 de 17 lei pe jîecare salariat al angajatorului iar agentul economic care nu are angajati 
datoreaza o taxa in valoare de 10 lei/luna. Deasemeni la art. 13 afost stabilita taxa speciala de 
salubrizarepentrupersoanejîzice in suma de 7lei/luna/persoana. 

Din estimarea anuala a taxei speciale de salubrizare de incasat de la persoane jîzice de 
2.675.910 lei si de 972.108 lei de lapersoanejuridice, deci un total de 3.648.018 lei, pana la data 
de 31.07.2018, potrvit datelor inregistrate in contabilitatea UAT Municipiul Tecuci, de la 
persoanele jîzice s-a incasat suma de 1.336. 521 lei iar de la persoanele juridice s-a incasat suma 
de 426.244 lei, rezultand o suma totala colectata la bugetul local drept taxa speciala de 
salubrizare de 1. 762.765 lei, procentual reprezentand circa 48,32 % din estimarea anuala. 

In aceiasi perioada, 01.01.-31.07.2018, Municipiul Tecuci a decontat prestatii aferente 
serviciului de salubrizare in valoare de 2.069. 791,59 lei, conform situatiei urmatoare: 

Nr.crt. Dataplatii CUP-serv.colectare deseuri  VAL. TOTALA 
1 13Mart. 2018 Fact. 	410131.01.2018  226.768,26 
2 30Mart. 2018 Fact. 	852128.02.2018  187.246,56 
3 03 Mai 2018 Fact. 1491131.03.2018  231.469,31 
4 18Mai2018 Fact. 1636130.04.2018  321.401,87 
5 271unie2018 Fact. 1797131.05.2018  335.847,69 
6 201u1ie2018 Fact. 1958130.06.2018  203.315,62 
7 25. Iulie 2018 Fact. 1959130. 06.2018  182.894, 07 
8 - Fact. 2109131.07.2018  183.921,07 
9 - Fact.2110/31.07.2018  196.927,14 

TOTAL  2. 069. 791,59 lei 

Pentru perioada 01.08.-31.12.2018 se mai estimeaza o cheltuiala cu prestatiile aferente 
serviciului public de salubrizare in suma de 1. 880. 000 lei din care pentru trimestrul 111 al anului 
2018 circa 830.000 lei si 1.050.000 lei pentru trimestrul IV al anului 2018, rezultand o valoare 
anuala totala aprestatiei cu serviciulpublic de salubrizare de 3.950.000 lei. In conditiile in care, 
din evidenta anilor anteriori, gradul de colectare al taxei speciale de salubrizare nu depaseste 



64 - 65%, inseamna capana la sfarsitul anului se maipoate colecta aproximativ suma de 600.000 
lei, rezultand o suma totala colectatapentru anul 2018 de 2.360.000 lei. 

In aceasta situatie, pentru continuarea serviciului public de salubrizare al Municipiului 
Tecuci in bune conditii pentru trimestrul 111 si IV al anului 2018 se impune aprobarea Jinantarii 
clieltuielilor cu salubrizarea in suma de 1.600.000 lei, de la bugetul local, din alte venituri 
bugetare, din care 1.150.000 leipentru trimestru IIIsi 450.000 leipentru trimestrul IV 

Faţă  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind 
aprobarea jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe 
trimestrul IIIsi IVal anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. 

D1RECTOI ŞJ NERAL 
Tăpoi Ilpta 

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITA TE 
Mariana Cristea 

Oî  <6 
Intocmit, 

Ec. Dascălu Ionică  


