
R OMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

HOTĂRÂREA 
NR.  

Privind:. aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuza sa incheie contract de 
prestari senicii cu operatorul seniciului de salubrizare. 

lniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Mupcipiului Tecuci jud. Galaţj 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : n2e / 
Consiliul Loc9l aJ Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţăO/iY 1F 	în 
data de 2, (2 	, 

Având în vedere: 	 o 
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrată  sub nr. 	 /2. 7 
- raportul de s, ecjalitate întomit de Şştviciul Monitorizare Senicii Publice înregistrat 

subnr.8gL5/l_9/ 2- /d 
- raportul/rapoartle de avizare allale comisiei /comisiilor de specialitate 

nr.______ 

- minuta dezbaterii publice privind taxa speciala de salubrizare nr._7// 	/? 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 

- art. 20, art. 21, lit. i din Legea cadru a descentralizarii nr. 19512006, actualizata; 
- art. 1, alin. 4, lit. k, lit. l, art. 8, alin. 3, lit. j, art. 40. -(1), art. 43, alin. 2 din Legea 

nr.5112006 privind seniciile comunitare de utilitati publice, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 183, alin. 1, alin. 2 din Legea privind Codul de procedura fiscala nr. 20712015, 
actualizat; 

- art. 13, alin. 3,art. 24, alin.6, art. 25, art. 26, alin. 1, lit.c, art. 30, alin. 3, alin. 6 din 
Legea seniciului de salubrizare a loca/itatilor nr. 10112006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- art. 17, alin 1 din Legea 21112011  privind regimul deseurilor modificata si completata 

prin OUG. 74117.07.2018,• 
- art. 30 din Legea 27312003 privind finantele publice locale, actualizata; 
- art. 484, alin. 2, art. 485, alin. 1 din Legea privind Codul Fiscal nr. 22712015, 

actualizata 2018; 
- art. 36, alin. (2), lit. a), c) si d), alin. (6), lit. a, pct. 14 si art. 128, alin. (3) din legea 

21512001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
În baza prevederilor: 
-Decizia C.C.R. nr. 38412018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 702/ 13.08.2018; 
-art.45, alin (2), şi art. 115 alin. 1, lit.b) din Legea 21512001 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HO TĂ R Ă  Ş  TE: 

Art. 1. Se aproba Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice sijuridice din Municipiul Tecuci care refuza sa incheie contract de prestari 

senicii cu operatorul seniciului de salubritate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, 

parte integranta din aceasta. 



Art.2. Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din 

Municiplul Tecuci care refuza sa inchele contract de prestafi servicii cu operatorul 
serviciului de salubritate, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Finantarea servicilor de salubrizare din Municipiul Tecuci se face din tarif, taxa 
speciala de salubrizare si din alocatil bugetare. 
Art.4. Taxa speciala de salubrizare se aplica pentru anul fiscal 2019. 
Art.5. Orice prevedere contrara prezentei hotarari, se abroga. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă  la indeplinire prin grija Primarului Municiplului Tecuci; 

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă  la cunoş tinţa celor interesay prin grija secretarului 
Municiplului Tecuci. 

PREŞEDINTF nF SEDINTĂ, 
	 SECRETAR. 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

NR.9 9 / 	/2-  20A> 

Privind: aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice si juridice din Municiplul Tecuci care refuza sa incheie contract de 
prestari servicii cu operatorul serviciului de salubrizare.  

Relatille dintre operatorul serviciului de salubrizare si utilizatoril individuali se 
desfasoara pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului 
serviciului de salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a 

adoptate de autoritatea administratiel publice locale pe baza legislatiel in vigoare, 
aplicabila acestui serviciu. 

Conform art.1, alin.4), lit. k), lit.1) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare, servicille de utilitati publice functioneaza pe principlul 
beneficiarul plateste, lar recuperarea costurilor de exploatare si de investitie se 
face prin preturi, tarife sau taxe si dupa caz din alocatil bugetare. 

Autoritatile administratiel publice locale au competenta exclusiva, in conditille 
legii, in tot ceea ce priveste inflintarea, organizarea, gestionarea si functionarea 
serviciilor de utilitati publice. ln exercitarea competentelor si atributiilor ce le 
revin in sfera servicillor de utilitati publice, UAT Tecuci asigura cadrul 
necesar pentru fumizarea serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura 
cu stabilirea si aprobarea anuala a taxelor pentru finantarea serviciilor comunitare 
de utilitati publice, in situatiile prevazute de legi speciale. 

Taxa speciala de salubrizare pentru persoane fizice si juridice din Municipiul 
Tecuci, care refuza sa inchele contract de prestari servicii cu operatorul serviciului de 
salubritate se colecteaza lunar intr-un cont special al Municipiului Tecuci si se vireaza, 
pana pe data de 25 a lunii urmatoare, in contul operatorului. 

Prin prezentul Regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se 
urmareste creşterea numărului de utilizatori care incheie contract cu operatoruL 
Pentru realizarea acestui oblectiv este absolut necesar ca nivelul taxeilunitatea de 
măsură  să  fie mai mare decât tariful aplicabil în cazul prestatillor pe baz ă  de 
contract de salubrizare. Deasemeni se urmareste aplicarea prevederilor OUG 
74/17.07.2018 privind implementarea instrumentului economic „ plateste pentru cat 
arunci" incepand cu data de 01.01.2019. 

Avand in vedere aceste aspecte, consideram ca este necesara si oportuna promovarea 
proiectului de hotarare. 

PRIMAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SER VICIUL MONITORIZARE SER VICH PUBLICE 

RAPORJ DE SPECIALITA TE 
NR. W 	2- 2y9 

Privind : aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuza sa incheie contract de 
prestari senicii cu operatorul seniciului de salubrizare. 

Potrivit Legii seniciului de salubrizare nr. 10112006, relatiile dintre operatorul 
seniciului de salubrizare si utilizatorii individuali persoanele fizice sijuridice care 

locuiesc, desfasoara activitati pe raza administrativ teritoriala a municipiului 

Tecuci se efectueaza pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor 

regulamentului serviciului de salubrizare si ale contractului-cadru de prestare a 
seiviciului, adoptate de U.A. T. Tecuci. 

Finantarea cheltuiemor de functionare, reabilitare si dezvoltare a seniciului de 

salubrizare si a cheltuiemor de investitii pentru realizarea infrastructurii aferente 

acestuia se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind finantele publice 

locale, in ceea ce priveste initierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea 
investitiilor publice, a principiilor prevazute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 

5112006, republicata, precum si a urmatoarelor principii: 
a) recuperarea integrala de catre operator, prin tarife, taxe speciale sau, 

dupa caz, subventii de la bugetul local, a costurilor de operare si a investitijlor 
pentru infiintarea, reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare; 

b) mentinerea echmbrului contractual. 

ln acest sens, potrivit art. 26, alin 1, lit. c, din Legea seiviciului de salubrizare 
nr. 10112006, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorii seiviciului de 
salubrizare pot achita contravaloarea serviciuluj de salubrizare optand pentru una 
din variante: 

a) tarife, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual, pe baza de 

contract de prestare a seiviciului de salubrizare; 
c) taxe speciale, in cazul prestatiilor de care beneficiaza individual fara 

contract. 

Potrivit art. 30 din Legea nr. 273 12006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si compietarile ulterioare, ale art. 484 din Legea nr. 22712015 
privind Codul fiscal cu modificarile si cornpletarile ulterioare Consiliul Local al 
municipiului Tecuci aproba taxele speciale. 

Prjn prezentul Regulament privind instituirea taxei speciale de salubrjzare se 
urmareste cresterea num ărului de utilizatori care încheie contract cu operatorul. 
Pentru realjzarea acestui obiectiv este absolut necesar ca nivelul taxei/unitatea de 
măsură  să  fie mai mare decât tariful aplicabil în cazul presta ţiilor pe bază  de 
contract de salubrizare. 



Deasemeni prin acest regulament se urmareste aplicarea prevederilor OUG 
74117.07.2018 privind implementarea instrumentului economic ,, plateste pentru cat 
arunci incepand cu data de 01.01.2019. Astfel, OUG 74117.07.2018 aduce o serie de 
modificari şi completari unor acte normative din domeniul salubritatii si anume: Legii nr. 
21112011 privind regimul de şeurilor, Legii nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
19612005 privind Fondul pentru mediu. Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea 21112011, 

modificat prin ordonanta sus mentionata sunt stabilite o serie de obligatii pentru Autoritatile 
administratiei publice locale si pentru operatorul seniciului public de salubrizare: 
- sa asigure colectarea separata pentru cel putin deseurile de hartie, metal, plastic si 
sticla din deseurile municipale; 

- sa atinga, pana la data de 31. 122020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare 
de minîmum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, 
plastic, si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura 
in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii; 
- sa includa in Caietul de sarcini si Contractul de delegare a gestiunii seniciului de 
salubrizare tarife distincte pentru: hartie, metal, plastic, sticla si pentru restul deseurilor 
menajere; 
- sa stabileasca si sa includa in Caietul de sarcini Contractul de delegare a gestiunii 
seniciului de salubrizare si Regulamentul seniciului de salubrizare, indicatori de 
performanta prevazuti de Anexa nr. 7 la Legea nr. 21112011 privind regimul deseurilor, 
precum si penalitati pentru nerealizarea lor; 
- sa implementeze incepand cu data de 01.01.2019 instrumentu/ economic ,,plateste 
pentru cat arunci bazat pe cel putin unul din urmatoare/e elemente: volum, frecventa, 
greutate, saci de colectare personalizati; 
- sa stabileasca sanctiuni pentru beneficiarul setviciului care nu separa corespunzator cele 
doua fracm (umed si uscat); 
- sa includa incepand cu data de 01. 0 1. 201 9 in tarifele distincte ,, contributia pentru 
economia circulara in valoare de 30 lei/to; 
- sa stabileasca in sarcina operatorului de salubrizare suportarea cec. pentru 
cantitatile de deseuri municipal destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile 
corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contract; 
Avand in vedere ca pentru anul 2019, operatorul setviciului de salubritate estimeaza un 
tarif de 12,03 lei/persoana/luna, estimare care a /uat in considerare: 

- prevederile legislative ce urmeaza a fi aprobate privind cresterea diferentiata a 

salariului minim incepand cu data de 01.01.2019; 

- introducerea in tariful de depozitare a contributiei pentru economia cîrculara in 

suma de 30 lei/tona, prevazuta de OUG 7411 7. 07.2018; 

- investimle ce urmeaza a fi efectuate de operator, 
se propune instituirea unei taxe speciale de salubritate pentru persoanele fizice sijuridice 

care refuza sa incheie contract de prestari de sevicii cu operatorul seniciului de 
salubritate, incepand cu data de 01.01.2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare: 

- pentru persoane fizice - 15 lei/lunalpersoana; 

- persoanele juridice fara salariati - 20 lei/luna; 
- persoane juridice cu cel putin un salariat - 25 lei/luna/salariat. 



Avand in vedere cele expuse mai sus, consideram ca prolectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate, fapt pentru care il supunem spre aprobarea Consillului 
local, in forma initiala. 

Directia General ă  Economică 	Serviciul Monitorizare Servicii Publice 



ROMÂNIA 	 Anexa nr./ Ia 
JUDEŢUL GALAŢI 	 Hotărârea nr. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TECUCI 	 dinZt 2. - 

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU 
PERSOANE FIZICE SI JURIDICE CARE REFUZĂ  SĂ  ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI 

SERVICII CU OPERATORUL DE SALUBRIZARE 

I. 	Reglementări generale 

Art. 1 (1) Începând cu anul 2019, to ţi utilizatorii serviciului public de salubrizare(persoane fizice 
i juridice) vor încheia contracte de prest ări servicii cu operatorul de salubrizare local. 

(2) In condiţiile în care utilizatorii serviciului de salubrizare refuz ă  să  încheie contract de prest ări 
servicii cu operatorul de salubrizare, în baza prevederilor art. 26, coroborat cu art. 30 alin 3 din Legea 
nr. 1 0 1 /2006 privind salubrizarea localit ăţilor cu modificările si completările ulterioare, se instituie taxa 
de salubrizare. 

Art.2 Potrivit prevederilor art.484 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozi ţiile art.30 din Legea nr.273/2003, privind 
finanţele publice locale, cu modific ările si completările ulterioare, Consiliile locale aprob ă  taxe speciale 
pentru funcţionarea serviciilor publice, create în interesul persoanelor fizice si juridice, stabilind 
cuantumul taxelor speciale şi aprobând regulamente de stabilire a modului de organizare s,i func ţionare a 
serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

Art.3 Se instituie taxa de salubrizare cu destina ţia salubrizare, pentru urmatoarele activit ăţi: 
precolectarea, colectarea si transportul deeuri1or municipale, inclusiv ale deeuri1or toxice 
periculoase din deeuri menajere, cu excep ţia celor cu regim special; 
sortarea deeuri1or municipale; 
depozitarea controlat ă  a deeuri1or municipale; 

Art.4 (1)Gestiunea serviciului de salubrizare se realizeaz ă  în condiţiile Legii nr.5 1/2006, prin 
gestiune delegată  operatorilor autoriza ţi, de către Consiliul Local. 

(2)Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aprob ă  de Consiliul Local al Municipiului Tecuci, 
si se achită  de utilizatori, atât în cazul presta ţiilor efectuate în beneficiul întregii comunit ăţi locale, cât si 
în cazul prestaţiilor de care se beneficiaz ă  individual. 

(3)Taxa special ă  de salubrizare se stabi1ete prin hot ărârea Consiliului Local Tecuci. 

Art.5 (1) Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) din Legea serviciului de salubrizare a localit ăţilor 
nr. 1 0 1 /2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurarea finan ţării 
serviciului de salubrizare, utilizatorii achit ă  contravaloarea serviciului de salubrizare prin: 

a) tarife, în cazul presta ţiilor de care beneficiază  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare, 

b) taxe speciale, în cazul presta ţiilor de care beneficiază  individual fără  contract. 

(2)Taxa specială  de salubrizare se p1 ătete de către toţi cei care produc deeuri menajere ş  
nemenaj ere si care locuiesc sau care desf ă oară  activităţi pe raza municipiului Tecuci, care refuz ă  să  
încheie contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate local. 

(3) Data de aplicare a taxei speciale de salubrizare este 01.01.2019, în condi ţiile refuzului 
utilizatorului de a încheia contract de prest ări servicii cu operatorul de salubrizare local. 



Art.6 Operatorul local de salubrizare are obliga ţia să  ţină  la zi evidenţa tuturor utilizatorilor 
(persoane fizice si juridice)cu si fără  contracte de salubrizare si comunică  lunar, Serviciului 
Monitorizare Servicii Publice situaţia respectivă . 

Art.7. (1) Conform prevederilor art. . 41. - (1) din Legea nr.5 1 /2006 cu modific ările si 
completările ulterioare, au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direc ţi ori 
indirecţi, ai serviciilor de utilit ăţi publice: 
a) utilizatorii casnici persoane fizice sau asocia ţii de proprietari/locatari; 
b) operatorii economici; 
c) instituţiile publice. 
(2) Conform prevederilor art. 24 alin 6 din Legea nr. 101/2006 cu modific ările si completările 
ulterioare, membrii comunit ăţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori 
direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, urm ătoarele obligaţii: 

a) să  respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 
b) să  achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de 
salubrizare; 
c) să  asigure accesul utilajelor de colectare a de şeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de 
intervenţie pentru stingerea incendiilor; 
d) să  asigure precolectarea separat ă, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct 
inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenaj ate, a de şeurilor pe care le-au generat în propria 
gospodărie sau ca urmare a activit ăţilor lucrative pe care le desf ăşoară ; 
e) să  aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea local ă  şi de direcţia de 
sănătate publică  teritorială ; 
f) alte obligaţii prevăzute în Legea nr. 5 1/2006, republicată, care fac referire la serviciul de salubrizare. 

(3) Utilizatorii au, în principal, urm ătoarele drepturi: 

a) să  utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciul public de salubrizare , în condi ţiile contractului de 
prestare; 

b)să  solicite şi să  primească, în condiţiile legii şi ale contractelor de prestare, desp ăgubiri sau 
compensaţii pentru daunele provocate lor de c ătre operatori prin nerespectarea obliga ţiilor contractuale 
asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabili ţi prin 
contract sau prev ăzuţi de reglementările legale în vigoare; 
c) să  sesizeze autorit ăţilor administraţiei publice locale competente orice deficien ţe constatate în sfera 
serviciului de salubrizare şi să  facă  propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbun ătăţirea activităţii şi 
creşterea calităţii serviciilor; 
d) să  renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; 
e) să  se asocieze în organiza ţii neguvernamentale pentru ap ărarea, promovarea şi susţinerea intereselor 

proprii; 
f) să  primească  şi să  utilizeze informaţii privind serviciul de salubrizare; 
g) să  fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în 
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind activit ăţile din 
sectorul serviciului de salubrizare; 
h) să  se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asocia ţii reprezentative, autorit ăţilor 
administraţiei publice centrale sau locale, ori instan ţelor judecătore şti, după  caz, îri vederea prevenirii 
sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. 

2 



II.PERSOANE JURIDICE 

Art.8 (1) Utilizatorii persoane juridice vor încheia contract pentru prestarea activit ăţilor 
serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza Municipiului Tecuci si achită  
contravaloarea serviciului de salubrizare pe baz ă  de tarif, tinând cont de metrii cubi de deeuri colectate 
i provenite din activitatea comercial ă  specifică  fiecărui agent economic, sau in conditii de tarifare 

pausal, in cazul in care utilizatorii nu au un loc bine definit, delimitat si ingradit pentru depunerea si 
colectarea deseurilor. 

(2) Pentru orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului, au obliga ţia 
să  încheie acte adi ţionale, în termen de 30 de zile. 

(3) Din categoria utilizatori persoane juridice fac parte persoanele prev ăzute la art.7 alinl lit b) si 
c) din prezentul regulament, care au obligativitatea încheierii contractului de salubrizare cu operatorul de 
salubrizare local. 

Art.9 (l) Utilizatorii persoane juridice, care au sediul social la adresa de domiciliu , care fac 
dovada că  nu au nici un angajat si nici punct de lucru pe raza Municipiului Tecuci si că  are contract de 
prestări servicii de salubritate/sau c ă  achită  taxa de salubrizare ca utilizator - persoan ă  fizică, nu îi 
incumbă  obligaţia de a achita taxa de salubrizare, ca persoan ă  juridică . 
(2) Documentele justificative , pentru aplicarea prevederilor alin 1 sunt: declara ţia pe propria răspundere 
în formă  autentică, că  nu are angaj aţi si nici punct de lucru pe raza Municipiului Tecuci, iar pentru 
achitarea serviciului de salubrizare- copie conform ă  cu originalul a contractului de prest ări servicii 
încheiat cu operatorul de salubrizare local sau chitan ţă  de achitare a taxei de salubrizare. 

Art.1O (1)Utilizatorii persoane juridice care sunt autoriza ţi de funcţionare, dar care nu desf ă oară  
nicio activitate economică, au activitatea suspendat ă  iar ulterior nu i-au reluat activitatea, nu datoreaz ă  
taxa de salubrizare pentru perioada suspend ării activităţii, respectiv perioada pentru care fac dovada c ă  
nu desfasoară  activitate economică, în baza declara ţiei de impunere, la care anexeaz ă  certificatul 
constatator emis de c ătre Oficiul Registrului Comerţului, sau a situaţiilor financiare anuale din care s ă  
rezulte că  nu desfasoară  activitate. 

(2) Utilizatorii persoane juridice, afla ţi în procedură  de insolvenţă, pentru care s-a dispus 
deschiderea procedurii generale a falimentului si dizolvare, conform unei hot ărâri pronunţate în dosarul 
cauzei, începând cu data pronun ţării sentinţei sau a Rezolu ţiei ONRC, nu au obligativitatea achit ării taxe 
de salubrizare. 

Art.11 Taxa specială  de salubrizare va fi sc ăzută  din evidenţa organului fiscal în cazul 
utilizatorilor persoane juridice radia ţi din Registrul Comerţului sau din registrele în care au fost 
înregistraţi. 

111. PERSOANE FIZICE 

Art.12 (1) Utilizatorii persoane fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci vor incheia 
contract pentru prestarea activit ăţilor serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza 
Municipiului Tecuci si achită  contravaloarea serviciului de salubrizare pe baz ă  de tarif, tinând cont de 
metrii cubi de deseuri colectate. 

(2) In cazul persoanelor fizice care de ţin mai multe imobile pe raza municipiului Tecuci, 
contractul se va incheia pentru fiecare imobil în parte locuit, folosit sau închiriat. 

(3) Pentru persoanele fizice care refuz ă  să  încheie contractul de prest ări servicii cu operatorul de 
salubrizare , precum si pentru cele care au domiciliul la blocuri , iar administratorul asocia ţiei de 
proprietari refuz ă  să  încheie contract de prest ări servicii cu operatorul de salubrizare local se instituie 
taxa de salubrizare. 
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Iv. PROCEDURA DE ÎNCASARE si STABILIRE A TAXEI DE SALUBRIZARE 

Art.13 (1 )Utilizatorii persoane juridice, care refuz ă  să  încheie contract de salubrizare cu 
operatorul de salubritate, li se instituie taxa special ă  de salubrizare. 

(2) Operatorul de salubrizare local va depune toate diligen ţele necesare pentru încheierea 
contractului de prestări servicii de salubrizare cu to ţi utilizatorii serviciului public de salubritate. In acest 
sens va identifica si va notifica to ţi utilizatorii persoane juridice, s ă  încheie contractul de prest ări servicii, 
în condiţii de rentabilitate si de respectare a principiului ,, p1 ăteti cât produci,, statuat de 00 nr. 
74/2018. 

(3) Notificarea va cuprinde temeiul legal privind obligativitatea încheierii contractului de prest ări 
servicii, termenul în care trebuie încheiat acest contract, precum si sanc ţiunea aplicată  pentru refuzul de 
a încheia contractul, aa cum prevede art. 30 alin 6 din Legea nr.101/2006 cu modific ările si 
completările ulterioare. Notificarea se va transmite cu conrmare de primire, sau sub semn ătura 
utilizatorului - persoană  juridică . 

(4) In condi ţiile în care operatorul probează  cu documente justificative, c ă  a depus diligenţele 
necesare pentru încheierea contractului i c ă  a prestat serviciul de salubrizare persoanei respective, va 
înainta o solicitare c ătre Primarul Municipiului Tecuci, în vederea aprob ării impunerii la Serviciul 
Venituri cu taxa de salubrizare, pentru perioada men ţionată  în adresă, care trebuie s ă  fie aceeai cu 
perioada prestării serviciului. 

(5) Operatorului local de salubrizare îi revine obliga ţia de a identifica numărul de salariaţi pentru 
utilizatorul persoană juridică, pentru care se solicit ă  impunerea cu taxa de salubrizare. 

Art.14. (1) Valoarea taxei de salubrizare, pentru fiecare salariat al persoanei juridice, este de 25 
lei/lună, în condiţiile în care salariatul are încheiat un contract individual de munc ă  cu normă  întreagă . 

(2) In condiţiile în care contractul individual de munc ă  este cu timp par ţial, pentru acest salariat 
se achită  o taxă  de salubrizare în cuantum de 12,50 lei /lun ălangajat. 

(3) Utilizatorul - persoană  juridică  care nu are salaria ţi, si desfaoară  activitate pe raza 
Municipiului Tecuci, neavând un punct de lucru fix autorizat de func ţionare, datorează  o taxă  în 
cuantum de 20 lei/lună . 

(4) Utilizatorul - persoană  juridică  care nu are salaria ţi, si desfaoară  activitate pe raza 
Municipiului Tecuci, cu punct de lucru autorizat de func ţionare, datoreaz ă  o taxă  de salubrizare în 
cuantum de 20 lei/lună . 

Art.15 (1)Persoanelor fizice care locuiesc pe raza municipiului Tecuci si care nu au încheiat 
contract de salubrizare cu operatorul de salubritate , li se instituie taxa special ă  de salubrizare si sunt 
obligate la plata acesteia. 

(2) Biroul UIES-PF va stabili taxa de salubrizare, în baza solicit ării operatorului local de 
salubritate, care trebuie s ă  facă  dovada cu documente justificative c ă  a depus deligenţele necesare 
încherierii contractului de prestare servicii si că  utilizatorul a refuzat. 

(3) Impunerea cu taxa de salubrizare la persoanele fizice se stabi1ete la num ărul membrilor 
familiei respective, care are domiciliul la adresa respectiv ă, pentru fiecare imobil care este locuit, folosit 
sau inchiriat. 

(4) Operatorului local de salubrizare îi revine obliga ţia de a identifica num ărul membrilor de 
familie de la adresa respectivă, pentru care se solicit ă  impunerea cu taxa de salubrizare. 

(5)Valoarea taxei de salubrizare, este de 15 lei/lunal persoana. 
(6) In cazul persoanelor fizice, pentru care se probeaz ă  cu documente de tipul viză  flotant, acte 

de detaare, încorporare, declara ţie pe proprie răspundere autentificată  la notariat, ori alte documente 
justificative, din care s ă  rezulte că  nu locuiesc la adresa de domiciliu si perioada lipsei de la adresa de 
domiciliu, nu se datorează  taxa de salubrizare pentru perioada de valabilitate a documentelor prezentate. 
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(7) Recalcularea taxei de salubrizare va opera cu data de intai a lunii urmatoare depunerii 
documentelor justificative si este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. 

V. SCUTIRI, FACILITĂŢI FISCALE 

Art.16 (1) Sunt scutite la plata taxei de salubrizare, categoriile de persoane prev ăzute la art. 485 
alin 1 din Legea nr.227/20 1 5 privind codul fiscal, cu modific ările si completările ulterioare; 

(2) In cazul unei calamităţi naturale, persoanele fizice din municipiul Tecuci afectate de acestea, 
vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferent ă  anului în curs, cu începere de la data 
de întâi a lunii urm ătoare celei în care s-a produs evenimentul, propor ţional cu perioada rămasă  până  la 
sfâritu1 anului, prin hotărâre de consiliul local. 

(3) Pentru a beneficia de scutirea prev ăzută  la alin.2, persoanele afectate se vor adresa Primarului 
municipiului Tecuci cu o cerere la care vor anexa documente justificative. Cererea împreun ă  cu 
documentele anexate, vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii Publice din cadrul 
Municipiului Tecuci, care va propune Consiliului Local aprobarea sau respingerea cererii dup ă  caz. 

(4) In alte cazuri neprev ăzute, acestea vor fi analizate de Compartimentul Monitorizare Servicii 
Publice din cadrul Municipiului Tecuci, care va propune Primarului municipiului Tecuci aprobarea sau 
respingerea cererii după  caz prin hotărâre a consiliului local. 

vI. DISPOZIŢII FINALE 

Art.17 (1) Persoanele fizice si juridice, care nu au încheiat contractul de salubrizare cu 
operatorul autorizat, vor fi sanc ţionaţi conform legislaţiei în vigoare. 
(2) Persoanele fizice si juridice, în urma refuzului scris, sub semn ătură  privată, de a încheia contractul 
de prestări servicii, îi dau acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Art.18 (1) Taxa special ă  de salubrizare se datoreaz ă  pentru întregul an fiscal si are termene de 
plată  scadente la 31.03.2019 si 30 septembrie 2019. 
(2) Taxa de salubrizare are regimul unei crean ţe fiscale si este purtătoare de accesorii conform 
prevederilor codului fiscal, pentru întârzierele la plat ă . 

(3) Taxa specială  de salubrizare se colecteaz ă  în contul Municipului Tecuci - Trezoreria Tecuci, 
ce va fi adus la cunotinţă  publică  prin afiare pe site-ul oficial al institu ţiei si prin orice alt mijloc de 
comunicare în mas ă . 

(4) Taxa specială  de salubrizare se poate achita si la caseriile Primăriei Municipiului Tecuci. 

Art.19 (1) Sumele încasate din taxa de salubrizare se constituie venit la bugetul local al 
Municipiului Tecuci. 
(2) Sumele colectate, în cursul lunii, vor fi virate operatorului de salubritate, pân ă  la data de 25 a lunii 
următoare. 

Art.20. Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile legale în domeniu si va fi adaptat la 
modificările legislative intervenite dup ă  adoptarea acestuia, de c ătre Consiliul Local Tecuci. 
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Anexa nr. 2 la HCL nr. 	2.- 1 / 	? .)S2 

TAXA SPECIALĂ  DE SALUBRIZARE 
CU APLICARE DE LA 01.01.2019 

Valabila pentru persoanele fizice si juriclice care refuza sa inchele contract de prestari 

servicii de salubrizare cu operatorul soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL 

Valoarea taxei de salubrizare pentru 
persoane fizice 

Valoarea taxei de salubrizare pentru persoane juridice 
Fara salariati Cu cel putin un salariat 

Valoare propusa Valoare aprobata 
Valoare 
propusa 

Valoare 
aprobata 

Valoare 
propusa 

Valoare 
aprobata 

15 
leilpersoanalluna 

15 
leVpersoanalluna 

20 leilluna 20 let/luna 
25 

lei/salariat/luna 
25 

leVsalariat/luna 

* pentru salariatul cu contract individual de munca cu timp partial se datoreaza o taxa de salubritate 
in cuantum de 12,50 leillunaisalarlat. 

D.G.E. 



ROMÂN[A 	. • 
JUDEŢUL GALAŢI 	:• 

MUNICIPIUL TECUCI 
P R I M A R 

yyo27 a1 20.12.201& 

805300 TECUCI,  
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66,  

TeI 0372-364111, fax 0236-816054, 
web: www.primariatecuci.ro ; 

e-mail: 	 ORJA 
registraturamunicipiu1tecuci. ro 	1 982O 3 SAP8Ă ORJM iMPREUNÀ 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 20 DECEMBRIE 2018 

La Proiectul de Hotărâre privind Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuz ă  să  încheie contract de 
prestări servicii cu operatorul Serviciului de Salubrizare. 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transpren ţa decizională  în 
administraţia publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat j oi, 20.12.2018, ora 16.30  la 
Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a proiectului de 
hotărâre privind: Aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuza s ă  încheie contract de 
prestări servicii cu operatorul Serviciului de Salubrizare. 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al 
instituţiei la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 27.11.2018. 

Iniţiatorul Proiectului de hot ărâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 10. 1 2.20 1 8, 

nu s-a înregistrat nici o recomandare scris ă . 
In vederea particip ării la dezbaterea public ă  s-au trimis 71 de invitaţii 

persoanelor juridice, persoanelor fizice, asocia ţiilor de proprietari, etc. 
La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre si un număr de 

39 persoane, conform tabelului anexat.. 
edinţa este deschisă  de către iniţiatorul proiectului de hot ărâre, cu o prezentare 

succintă  a proiectului. 
Domnul Primar precizeaz ă  că, scopul dezbaterii de astazi este mult discutata taxa 

de salubrizare care va fi implementat ă  de Compania de Utilităti Publice începand cu • data de 
01.01.2019. De asemenea domnul Primar precizeaz ă  că  OUG 74/17.07.2018 prevede foarte 
clar ca operatorul de salubrizare va gestiona întreaga taxa de salubrizare f ără  aportul 
financiar din partea bugetului local. • 

• Camera de Conturi Galati, (prin m ăsura nr. 1 2/20 1 7) a constatat c ă, fosta taxă  de 
habitat nu satisfăcea în totalitate nevoile de cheltuieli pentru firmele de salubrizare din 
Municipiul Tecuci, fiind necesar aportul bugetului local la acoperirea acelor cheltuieli, drept 
urmare fiind considerată  diferenţa un prejudiciu. , • 

După  prezentarea proiectului de hot ărâre, domni.il Primar ânunţă  că  persoanele care 
doresc să  se înscrie 1a cuvânt,• o pot face din acest moment cu specificarea ca fiecare 
intervenţie să  aibă  o durată  între 2- 1 O minute si să  se folosească  un limbaj decent. 

- 	De asemenea doamna director Bostan Carleta prezint ă cadru1 legal care sta la baza 
iniţierii proiectului de hotărâre sus men ţionat, OUG 74/1 7.07.20 1 8 privind regimul 



deseurilor, în func ţie de cerinţele normelor europene vor trebui respecta ţi nite indici de 
performanţă  care nu sunt uor de atins, iar cantitatea de gunoi menajer care trebuie dus ă  la un 
depozit conform trebuie s ă  scadă  cu 50% faţă  de ceea ce se duce acum, acest lucru 
neputându-se realiza decât dac ă  se va face o selectare a deeuri1or. Mai mult decât atât prin 
miccorarea acestor cantit ăţi de deeuri dusă  la un depozit conform si tariful aferent acestui 
deeu menajer poate sc ădea. Dacă  în privinţa deeuri1or se respect ă  cerinţele normelor 
europene si a acestei ordonanţe sunt sanse ca aceste costuri s ă  fie foarte mici, subliniind 
faptul că, nu se p1ătete pentru deeuri1e reciclabiie ci se p1 ătete ceea ce se duce la un 
depozit conform. De asemenea, doamna director Bostan Carleta împreun ă  cu directorul 
economic al C.U.P. au prezentat modul cum s-a ajuns la tariful de de 12,50 lei /pers precum 
i fundamentarea tarifului pe fiecare capitol de cheltuieli. 

S-au înscris la cuvânt urm ătorii: 
- Doamna Tone Liliana 
- Doamna Nicolae Daiana 
- Domnul Diaconu Vasile 
- Doamna Lovin Valeria 
- Dornnul Costin Lucian 
- Domnul Ene Constantin 

Doamna Tone Lilianan în intervenţia sa formuleaz ă  urmatoarea întrebare: taxa de 
salubrizare era 7 lei/pers/luna iar acum este 1 2 lei/pers/luna, din ce cauza? 

Domnul director economic CUP - Prescura C ătălin, precizează  faptul că  au crescut 
cheltuielile faţă  de anul trecut automat acestea reflectându-se si în tarifele Companiei. 

Doamna Nicolae Daiana în intervenţia sa, dorete să  se facă  o comparaţie între 
orau1 Tecuci si alte orase. 

Domnul Păduraru prezintă  tarifele serviciului de salubritate oraelor învecinate 
Tecuciului. 

Domnul Diaconu Vasile în interven ţia sa precizează  că, începând cu 01.01.2019, 
Primaria Tecuci nu mai finan ţează  Societatea CUP, iar în proiectul de hot ărâre prezentat, la 
art 3 se spune că : finanţarea serviciilor de salubrizare din Municipiul Tecuci se face din tarif, 
taxa specială  de salubrizare si din alocaţii bugetare. . 

Prevederile OUG 74/17.07.2018 aduce o serie de modific ări si completări unor acte 
normative din domeniul salubrit ăţii si trebuie să  se implementeze instrumentul economic 
,,plateste pentru cat arunci, începând cu data de 01.01.2019.  Domnul Diaconu ar dori s ă  
tie cum se va proceda pentru c ă, anul trecut s-a tarifat far ă  justificare legală  pe acest 

principiu ,,p1atete pentru cât arunci . 
Domnul Diaconu Vasile face urmatoarea propunere: pentru persoane fizice tariful 

9 lei /pers/luna iar pentru peroanele juridice de la 17 lei/pers/lun ă  la 20 lei/pers/lună, pentru 
cei care nu încheie contract cu operatorul de salubrizare. 

Doamna Lovin Valeria, în interventia sa formuleaz ă  urmatoarele întrebri ce se va 
întâmpla cu societatea CUP în momentul în care nu se va încasa aceast ă  taxă  de salubrizare, 
se vor aduna mormane de gunoi în oras 7  Nu credeti că  ar trebui instituită  o taxă  nu de 12 
lei/persoana!luna ci una mai rezonabil ă  pentru ca ceta ţ  eanul să  o poată  plăti? 

- Domnul Pnmai--precizeaz ă  eă, estimarea operatorului de salubrizare la un tarif de 
12,03 lei/persoana!luna este destul de rezonabil ă . 

Domnu1 Costin Lucian -în--interven ţia sa,--- 	 recomandare 
rnentinerea taxei pentru persoanele fizice la un maxim de 6 lei /persoana!luna iar pentru 



persoanele juridice fară  angajati taxa zero, cum a fost i anul acesta, deoarece daca nu au 
salariati nu produc gunoi ş  nu trebuie sa fie taxa ţi, iar pentru persoanele juridice dore şte să  
se menţină  cuantumul anului 2018. 

In intervenţia sa domnul Costin Lucian formuleaz ă  urmatoarele intreb ări: 
- Care este gradul de colectare a taxelor pf / pj pen -tru anul 2018? 
- Care este procentul de colectare selectiv ă  ş  câţi bani aduc la bugetul societăţii 

aceste colectări selective? 
- Cât îi costă  pe tecuceni strângerea gunoiului inclusiv m ăturatul stradal? 

Domnul Primar - Referitor la gradul de colectare a taxelor pf / pj pentru anul 2018 
acesta a fost in procent de aprox 73%. 

Doamna director Bostan Carleta — Referitor la cât incas ăm noi, societatea din 
deşeurile selective, ca un exemplu 40 bani/kg de peturi presate, concret 5000 lei, foarte 
puţin. 

Domnul Costin Lucian - Propunerea domnului Mârza este foarte bun ă, cea cu 
pubelele pentru case pe culori diferite, cred c ă  ar aduce un plus valoare i ar diminua 
cantităţile de deşeuri menajere c ătre operatorul de salubrizare. 

Doamna director Bostan Carleta — Specific ă  faptul că, in anul 2019 se va incepe cu 
investiţii in special pe aceste criterii, 'incepându-se cu cate un cartier pana la rezultatul 
scontat. Cheltuielile societ ăţii CUP estimate 'intr-o luna fiind de aproximativ 2 miliarde. 

Domnul Ene Constantin propune Incepând cu 01.01.2019 in loc de declara ţie 
notarială  'inlocuirea acesteia cu adeverin ţă  de la asociaţia de proprietari ( pentru cei care 
louiesc la bloc) 

Domnul Leonte Ionel propune suspendarea aplicării acestor tarife incepând cu 
01.01.2019, argumentând c ă, Societatea CUP nu este preg ătită  ca de la această  dată  să  
'incaseze 12 lei/ pers/lun ă . 

Nemaifiind alte discu ţii i având 1n vedere c ă  nu mai sunt alte puncte de vedere 
dezbaterea publică  de astăzi privind "Aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci care refuza 
să  Incheie contract de prest ări servicii cu operatorul Serviciului de Salubrizare" — se 
consideră  Incheiată . 

Potrivit prevederilor art.7 alin. 10 lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea public ă  s-a 
incheiat in momentul in care to ţi solicitanţii inscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomand ările 

au fost ascultate toate persoanele care au dorit sa- şi exprime punctele de vedere. 

PRIMAR 
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