
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 	 2017 

Privind: aprobarea jinantarii clieltuielilor cu serviciul public de salubritate al 
Municipiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017, de la bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Iniţialor: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depuneriiproiectului: 53988 126. 09.201 7; 
Consiliul Local al Municiiului Tecuci , jude ţul Galaţi, întrunit în sedinta 	/jf 	din 

datade 2J. oQ1 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului înregistrată  sub nr. 53989 126. 09. 201 7; 
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

înregistrat sub nr. 53990 126. 09. 201 7; 
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.  
Având în vedereprevederile 

- 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 modţjicarile si completarile 
ulterioare 

- art. 36, alin (1), alin (2), lit. b), alin. (4) lit. a), alin 6, lit. a, pct. 14 si alin (9) din Legea nr. 
21512001 privind administraţia publică  locală, republicată  în 2007,cu modţ/icările si 
completările ulterioare; 

In baza prevederilor: 
- art. 45, alin. (1) ş i art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administra,tia 

publică  locală , republicată  în 2007, cu modţ/icările si complet ările ulterioare,• 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aprobajinantarea cheltuielilor cu serviciul public de salubritate al 
Municiiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017, de la bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Art.2. Prezenta lzotărâre va ji dusa la îndeplinire prin grţja Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art.3. Prezenta lotărâre va ji adusă  la cunotinţă  celor interesaţi prin grţja Secretarului 
Municipiului Tecuci. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

ji Fotaj,rica 

PRESEDINTE SEDINTA, 

1/77 



R OMÂNIA 
JUDEŢUL GALA ŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 53989 /26. 09. 201 7 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind. aprobarea jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubritate al 
Municiiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017, de la bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica, inregistrat 
sub nr. 53990 /26. 09.201 7, 

Potrivit art. 2, alin 1 si 2, art. 6, alin. l, lit. k din Legea 10112006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor, cu modficarile si completarile ulterioare ,,Serviciul public de salubrizare a 
localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară  sub 
controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administra(iei 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 
priveşte 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 obligatia sa acliite operatorilor sumele convenite prin contract 
pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza  in benejîciul intregii 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 cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare 
a serviciului de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente 
acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind Jinanţele publice locale, în ceea ce 
priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor 
prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 5112006, precum şi a următoarelorprincipii: 
a) recuperarea integrală  prin tarfe, taxe speciale sau subvenjii de la bugetul local a costurilor de 
operare şi a investiţiilor pentru înjîinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare. 
In funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurareaJinanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită  contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin.• 
a) tarfe, în cazul prestaţiilor de care beneJiciază  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 
b) taxe speciale, în cazulprestaţiilor efectuate în beneJiciul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneJiciază  individualfără  contract. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să  instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin. (1), lit. c), şi să  deconteze lunar operatorilor, direct diii bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatoriifără  contract. 



(8) Structura şi nivelul tarfelor şi taxelor speciale vorfi stabilite astfel încât. 
a) să  acopere costul efectiv alprest ării serviciului de salubrizare; 
b) să  acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a 
serviciului de salubrizare,• 
c) să  încurajeze investiţiile de capital; 
d) să  respecte şi să  asigure autonomiafinanciară  a operatorului. 

Prin HCL Tecuci nr. 16912016  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2017 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a taxei special de habitat cu destinatia de 
salubrizare pentru persoanele Jizice sijuridice din Municipiul Tecuci. Astfel la art. 11, alin 3 din 
Regulament, pentru persoanele juridice care nu au incheiat contract de salubrizare cu operatorul 
de salubritate taxa speciala de habitat cu destinatia de salubrizare este pentru anul 2017 de 14 lei 
pejiecare salariat al angajatorului iar agentul economic care nu are angajati datoreaza o taxa in 
valoare de 7 lei/luna. Deasemeni la art. 15 alin. 6 afost stabilita taxa speciala de habitatpentru 
personaefizice in suma de 4 lei/luna./persoana. 

Din estimarea anuala a taxei speciale de habita de incasat de lapersoanejizice de 1.611.403 
lei si de 769.968 lei de la persoane juridice, deci un total de 2.381.371 lei, pana la data de 
18.09.2017, potrvit datelor inregistrate in contabilitatea UA T Municipiul Tecuci, de lapersoanele 
Jizice s-a incasat suma de 920.762 lei iar de la persoanele juridice s-a incasat suma de 333.805 
lei rezultand o suma totala colectata la bugetul local drept taxa speciala de habitat de 1.254.567 
lei, procentual reprezentand circa 52,68 % din estimarea anuala. 

Cresterea in lant inregistrata de cele doua tarfe va duce, pentru perioada 1 7. 07.201 7 - 
31. 12.201 7 si in continuare, la cresterea insemnata a cheltuielilor cu serviciul public de 
salubrizare ce urmeaza aji decontate din bugetul local al Municipiului Tecuci. Astfel in perioada 
01. 01. 201 7-31. 08. 201 7 Municipiul Tecuci a decontat prestatii aferente serviciului de salubritate 
in valoare de 2.733.291 lei. 

Pentru perioada 01. 09. 201 7-31. 12. 201 7 se mai estimeaza o cheltuiala cu prestatiile 
aferente serviciului public de salubritate in suma de 1. 550. 000 lei din care pentru trimestrul IV al 
anului 2017circa 1.100.000 lei. In conditiile in care, din experienta anilor anteriori, gradul de 
colectare al taxei speciale de habitat nu depaseste 65%, inseamna ca pana la sfarsitul anului se 
maipoate colecta aproximativ suma de 300.000 lei, suma care nu acopera nici macarprestatia cu 
salubritatea pe luna septembrie 2017. Rezulta ca pentru trimestrul IV al anului 2017 intreaga 
cheltuiala cu prestatia serviciului de salubritate in suma de 1.100.000 lei trebuie acoperita de la 
bugetul local, din alte venituri bugetare. 

Pentru diminuarea sumei care trebuie suportata din bugetul local din alte venituri bugetare 
se impune o crestere a cuantumului taxei special de habitat, avand in vedere ca aceasta nu a mai 
fost modficata de la instituirea ei in anul 2011. Datorita faptului ca la acest moment o mareparte 
dinpersoanele jizice sijuridice au achitat deja integral taxa speciala de habitatpentru anul 2017 
precum si datorita lipsei unor prevederi legale privind impunerea la plata a persoanelor jizice si 
juridice pentru dferenta de taxa, face ca majorarea taxei speciale de habitat incepand cu data de 
01. 10.201 7 sa jie inoportuna. In aceasta situatie, pentru continuarea serviciului public de 
salubritate al Municipiului Tecuci in bune conditii pentru trimestrul IV al anului 2017 se impune 
aprobareajinantarii cheltuielilor cu salubritatea in suma de 1.100.000 leI, de la bugetul local, 
din alte venituri bugetare. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare 
privind: aprobareajinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci 
pe trimestrullVal anului 2017, de la bugetullocal, din alte venituri bugetare. 

PRJM4.R 
CA TALIN CONSTANTIN HURD UBAE 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 53990126.09 .2017 

RAPOR T DE SPECIALITA TE 

Privind . aprobarea jinanlarii clieltuielilor cu serviciul public de salubritate al 
Munic,iului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017, de la bugetul local, din alte 
venituri bugelare. 

Urmare inclziderii depozitului de deseuri Rampa Rates incepand cu data de 17.07.2017, 
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 din 
jud. Braila. In consecinta soc. Rampa Rates SRL afacut solicitarea de modficare  a tarifului din 
tarf de depozitare in tarf de transfer care sa includa cheltuielile de transport a deseurilor la 
Braila si clzeltuielile cu depunerea deseurilor in depozitul din Jud.Braila care sunt in valoare de 
57,55 lei/tona inclusiv TVA. In urma analizei tarfului prezentat de soc. Rampa Rates SRL de 
151, 70 lei/tona cu TVA, a rezultat un tarfjinal de 146,92 lei/tona cu TVA, cresterea fata de 
tarfulpracticat in depozitul din Tecucijiind de aproximativ 152% (de la 58,31 lei/tona la 146,92 
lei/tona inclusivTVA). Au fost luate in considerare cheltuielile directe cu combustibilul necesar 
pentru incarcarea deseurilor in semiremorca si transportulpana la depozitul din Braila, piesele de 
schimb, reparatiile, cheltuielile cu asigurarea si rovineta, amortizarea lunara a capului tractor 
achizitionat special pentru efectuarea transportului, redeventa suportata de operator pentru 
bunurile primite in concesiune, paza asigurata in depozitul Rampa Rates, manopera directa si 
contributiile aferente pentru personalul societatii, cheltuiala cu depunerea deseurilor in depozitul 
din Braila. La aceste cheltuieli directe a fost aplicata o cota de 5% reprezentand cheltuieli 
indirecte si o cota de 1 % reprezentand cota de projit. 

Aprobarea si aplicarea tarfului de transfer a deseurilor la depozitul din Braila, de catre 
operatorul Rampa Rates SRL, a dus implicit la modJicarea tarfului de colectare a deseurilor, 
practicat de operatorul Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL, intrucat tarful de transfer 
reprezinta un element de cheltuiala important in structura tarfului  de colectare, ponderea acestor 
cheltuieli in totalul cheltuielilorjiind de 57 %. Astfel tarful de colectare a crescut de la 1 79,15 lei 
la 260,02 lei (inclusiv TVA), crestereajiind de 45 %. 

Lafundamentarea tarfuluj  de colectare afost luat in calcul consumul anual de combustibil 
pentru cele 3 autogunoiere (3 x 750 l/luna/autogunoiera x 12 luni = 27. 000 litri x 4 lei/litru = 
1 08. 000 lei), cheltuielile cu piesele de schimb, consumabile, lubrejianti, echipament de lucru si 
protectie, revizii, reparatii, cheltuiala cu amortizarea celor 3 autogunoiere (3 x 5. 948, 19 lei/luna 
x 12 luni = 214.135 lei), cheltuiala cu asigurarea anuala, cheltuielile anuale cu salariile si 
coniributiile aferente pentru personalul din cadrul serviciului de colectare in suma de 549.726 lei, 
redeventa aferenta delegarii serviciului public de salubritate si taxe ANRSC. La toate aceste 
cheltuieli directe s-a aplicat un procent de 25 % reprezentand cheltuieli indirecte (procent rezultat 
in urma analizei prezentate in informarea nr.34540126. 06.201 7). S-au adaugat in continuare 
cheltuielile cu transferul deseurilor la Braila (13.500 to/an x 123,46 lei/to = 1.666. 710 lei) si o 
cola minima de projit de 1 %. 

Potrivit art. 2, alin 1 si 2, ait.6, alin. 1, lit.k din Legea 10112006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, cu modjicarile 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 obligatia sa aclzite operalorilor sumele convenite prin contract 
pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in benejîciul intregii 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 clieltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare 
a serviciului de salubrizare şi a cIzeltuielilor de invetiţii pentru realizarea inJastructurii aferente 
acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind Jinanţele publice locale, în ceea ce 
priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor 
prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 5112006, precum şi a urm ătoarelorprincipii: 
a) recuperarea integrală  prin tarfe, taxe speciale sau subven ţii de la bugetul local a costurilor de 
operare şi a investiţiilor pentru înJiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare. 
In funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurareaJinanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii ac1iită  contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin.• 
a) tarfe, în cazul prestaţiilor de care beneJiciază  individual, pe bază  de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare,• 
b) taxe speciale, în cazulprestaţiilor efectuate în beneJiciul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazulprestaţiilor de care beneJiciază  individualfară  contract. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să  instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin. (1), lit. c), şi să  deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatoriifar ă  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 puţin sumele investite şi c1ieltuielile curente de întreţinere 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 22712015privind noul CodFiscal. 

Prin HCL Tecuci nr. 16912016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2017 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a taxei special de 1iabitat cu destinatia de 
salubrizare pentru persoanele Jizice si juridice din Municipiul Tecuci. Astfel la art. 11, alin 3 din 
Regulament, pentru persoanele juridice care nu au inc1ieiat contract de salubrizare cu operatorul 
de salubritate taxa speciala de 1iabitat cu destinatia de salubrizare este pentru anul 2017 de 14 lei 
peJiecare salariat al angajatorului iar agentul economic care nu are angajati datoreaza o taxa in 
valoare de 7 lei/luna. Deasemeni la art. 15 alin. 6 afost stabilita taxa speciala de 1iabitatpentru 
personaeJizice in suma de 4 lei/luna/persoana. 

Din estimarea anuala a taxei speciale de 1iabita de incasat de lapersoaneJizice de 1.611.403 
lei si de 769.968 lei de la persoane juridice, deci un total de 2.381.371 lei, pana la data de 
18.09.2017, potrvit dateloi inregistrate in contabilitatea UAT Municipivl Tecuci, de la persoanele 
Jizice s-a incasat suma de 920.762 lei iar de la persoanele juridice s-a incasat suma de 333.805 
lei, rezultand o suma totala colectata la bugetul local drept taxa speciala de 1iabitat de 1.254.567 
lei, procentual reprezentand circa 52,68 % din estimarea aizuala. 



Cresterea in lant inregistrata de cele doua tarfe va duee, pentru perioada 1 7. 0 7. 201 7 - 
31. 12. 201 7 si in continuare, la cresterea insemnata a cheltuielilor cu serviciul public de 
salubrizare ce urmeaza aji decontate din bugetul local al Municipiului Tecuci. Astfel in perioada 
01. 01. 201 7-31. 08. 201 7 Munieziul Tecuei a deeontat prestatii aferente serviciului de salubritate 
in valoare de 2.733.291 lei, conform situatiei urmatoare.• 

Nr.crt. LUNA ECOGROUP TEC ECOPREST TEC VAL. TOTALA 
1 Ianuarie 79.372,49 114.973,49 194.345,98 
2 Februarie 73.593,01 118.151,18 191.744,19 
3 Martie 171.865,12 223.407,78 395.272,90 
4 Aprilie 220.254,11 182.106,97 402.361,08 
5 Mai 187.769,94 227.725,64 415.495,58 
6 lunie 143.968,62 212.035,07 356.003,69 

CUP- serv.prest.setv.salub. CUP-se,v.colectare deseuri  
7 lulie 85.378,09 240.407,11 325.785,20 
8 August 103.281,05 349.000,84 452.281,89 

TOTAL 1. 065.482,43 1. 667. 808,08 2. 733.290,51 

Pentru perioada 01.09.2017-31.12.2017 se mai estimeaza o cheltuiala cu prestatiile 
aferente serviciului public de salubritate in suma de 1. 550. 000 lei din care pentru trimestrul IV al 
anului 201 7circa 1.100.000 lei. In conditiile in care, din experienta anilor anteriori, gradul de 
colectare al taxei speciale de habitat nu depaseste 65%, inseamna ca pana la sfarsitul anului se 
maipoate colecta aproximativ suma de 300.000 lei, suma care nu acopera nici macarprestatia cu 
salubritatea pe luna septembrie 2017. Rezulta ca pentru trimestrul IV al anului 2017 intreaga 
cheltuiala cu prestatia servieiului de salubritate in suma de 1.100. 000 lei trebuie acoperita de la 
bugetul loeal, din alte venituri bugetare. 

Pentru diminuarea sumei care trebuie suportata din bugetul local din alte venituri bugetare 
se impune o crestere a cuantumului taxei special de habitat, avand in vedere ca aceasta nu a mai 
fost mod/icata de la instituirea ei in anul 2011. Datorita faptului ca la acest moment o mareparte 
dinpersoanele Jizice sijuridice au achitat deja integral taxa speciala de habitatpentru anul 2017 
precum si datorita lipsei unor prevederi legale privind impunerea la plata a persoanelorJizice si 
juridice pentru dferenta de taxa, face ca majorarea taxei speciale de habitat ineepand cu data de 
01. 10.201 7 sa Jie inoportuna. In aceasta situatie, pentru continuarea serviciului public de 
salubritate al Municipiului Tecuci in bune conditii pentru trimestrul IV al anului 2017 se impune 
aprobareaJinantarii cheltuielilor eu salubritatea in suma de 1.100.000 lei, de la bugetul local, 
din alte venituri bugetare. 

Faţă  de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotarare privind 
aprobarea Jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci pe 
trimestrul IVal anului 2017, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. 
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