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Nr. 71759 din 15 decembrie 2017 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA 13 DECEMBRIE 2017 

privind Proiectul de Hotărâre Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 
fizice şi juridice din Municipiul Tecuci. 

În data de 13 decembrie 2017, ora 16 00 	SaIa de sedinje a Primariei Municipiului Tecuci 
s-a desfăşurat dezbaterea publică  a proiectului de hotărâre privind:Aprobarea taxei speciale de 
salubrizare pentru persoanele fîzice şi juridice din Municipiul Tecuci. 

La dezbaterea publică  participă  iniţiatorul proiectului de hotărâre, persoana desemnat ă  
responsabilă  pentru relaţia cu societatea civilă, experţii şi/sau specialiştii care au participat Ia 
elaborarea proiectului de hotărâre, şefî de direc ţii/servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, reprezentanţi ai societăilor U.AT, ai mediului de afaceri cât şi cetăţeni. 

ln sală  fiind prezenţi aproximativ un nr.de  60 persoane. 
La proiectul de act norrnativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 06.12.2017, nu s-a 

înregistrat nici o recornandare scris ă.. 
D1 Primar - Incerc ăni să  aduceni în faţa dumneavoastră  propunerea noastr ă  pentru taxa 

specială  de salubrizare atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice în Municipiul 
Tecuci. Vreau să  aduc de la început câteva complet ări: la Hotărâre art.4 ,,Prezenta hot ărâre intră  în 
vigoare la data de: 01.01.2018. Rela ţiiie dintre operatorul serviciului de salubrizare şi utilizatorii 

individuali se desfăşoară  pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului 
de salubrizare şi ale contractului - cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritatea administraţiei 
publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, aplicabiiă  acestui serviciu.. 

Taxa specială  de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci, care nu 

au încheiat contract de prest ări servicii cu operatorul serviciului, este instituit ă  în scopul decontării 

către prestator a serviciilor de salubrizare. Veniturile ob ţinute din această  taxă  se vor utiliza integral 
pentru acoperirea cheltuielilor pentru func ţionarea serviciului de salubrizare. 

Conform art.1,alin 4 lit k,lit.1 din Legea nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

serviciile de utilit ăţi publice funcţionează  pe principiul beneficiarul pl ăteşte, iar recuperarea costurilor 
de exploatare şi de investiţie se face prin pre ţuri, tarife sau taxe şi după  caz din alocaţii bugetare. 

Autorităţile adininistraţiei publice locale au competenţă  exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea 
ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi fîincţionarea serviciilor de utilit ăţi publice precum în 

exercitarea competen ţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilît ăţi publice, U.A.T 

Tecuci asigură  cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilit ăţi publice şi adoptă  hotărârî în 

legătură  cu stabilirea şi aprobarea anuală  a taxelor pentru finan ţarea serviciilor comunitare de utilit ăţi 

publice, în situaţiile prevăzute de Iegi speciale. 
Prin noul regulament privind instituirea taxei speciale de salubrizare se urm ăreşte atât asigurarea 

funcţionalităţii serviciului de salubrizare cât şi ca utilizatorul să  achite costul corect al prestaţiei de 

serviciu. 



Vreau să  fac câteva preciz ări fiindcă  am aiuintit dou ă  legi: Legea nr.51/2006 şi Legea 
nr. 10 1 /2006, Legea nr.5 1/2006, arată  la art.42 : ,,utilizatorii beneficiaz ă  de furnizarea, prestarea unui 
serviciu de utilităţi publice în baza unui contract de furnizare sau de prest ări servicii încheiat între 
operator şi utilizator, prin achitarea unui tarif, prin achitarea unei taxe în situa ţia în care încheierea 
contractului de furnizare sau de prestarea serviciului între operator şi utilizator nu este posibil ă  din 
motive tehnice sau comerciale ori în situa ţia în care hotărârea de dare în administrare sau contractului 
de delegare a gestiunii prevede aceast ă  iuodalitate. 

Legea nr. 10 1 /2006 la art.26 - ,,în func ţie de natura activit ăţii prestate atât în cazul gestiunii 
directe cât şi în cazul gestiunii delegate pentru asigurarea finan ţării serviciului de salubrizare 
utilizatorii achită  contravaloarea serviciului de salubrizare prin: tarife, în cazul presta ţiilor de care 
beneficîază  individual, pe bază  de contract de prestare a serviciului de salubrizare, taxe speciale în 
cazul prestaţiiior efectuate în beneficiul întegii comunit ăţi Iocale, taxe speciale în cazul presta ţiilor de 
care beneficiază  individual fră  contract. 

Aş  dori să  rnai precizez că  denurnirea de taxă  de habitat dispare începând cu data de: 
o i . O 1.2018  iar taxa de saiubrizare va fi achitată  de persoanele fizice sau juridice la Prim ăria Tecuci în 
situaţia în care aceştia nu au încheiat un contract de salubrizare cu operatorul de salubrizare. 

Valoarea taxei pentru persoa.ne fizice propus ă  este de: 7 lei/lună/persoană, valoarea taxei de 
salubrizare pentru persoane juridice f ără  salariaţi valoarea propus ă  este de 10 lei/lun ă/punct de lucru, 
iar pentru persoane juridice cu cel pu ţin un angajat valoarea propus ă  este de: 17 lei/angajat/lun ă, data 
scadentă  rămâne aceeaşi de anul acesta. Aş  dori să  inai precizez art.8 din Regulament: persoanele 
juridice care au sediul. social în irnobile cu destinaăie mixtă  ( Iocuinţă  şi sediu social) nu datoreaz ă  taxa 
de salubrizare în condiţiiie în care se depun docuinente justificative din care s ă  rezulte că  nici o 
cheltuială  aferentă  spaţiului de locuit nu este dedusă  ca şi cheltuială  în numele şi pentru societate. 

D1 Dascălu I - ,,In situaţia în care până  la data de 3 i .03 .20 1 8 nu se încheie contracte cu 
operatorui de salubrizare atunci persoanele fizice şi juridice vor plăti acea taxă  de salubrizare la 

Primăria Muriicipiului Tecuci. 
Utilizatorii persoane juridice, care nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul de 

salubritate până  la termenul stabilit, li se instituie taxa special ă  de salubrizare. Taxa special ă  de 
salubrizare pentru persoane juridice, se stabile şte pe baza declara ţiei acestora, în funcţie de numărul de 

salariaţi care au contract individual de muncă  şi numărul de puncte de lucru în care î şi desfăşoară  
activitatea agentul economic, ori din oficiu, în cazul nedepunerii declara ţiei, de către Biroul UIES —PJ, 
valoarea taxei de salubrizare pentru fiecare salariat aI agentuiui economic este de 17 leillună, agentul 

economic care nu are salariaţi, datorează  o taxă  în valoare de 10 Iei/lună/punct de lucru.. Persoanele 
tîzice care locuiesc pe raza Municipiului Tecuci şi care nu au încheiat contract de salubrizare cu 
operatorul de salubritate, Ii se instituie taxa special ă  de salubrizare şi sunt obligate la plata acesteia. 

Biroul UIES-PF va stabili taxa de sa1.ubrizare pe baza declara ţiei contribuabilului, ori din ofîciu 
în cazul nedepunerii declaraţiei, în funcţie de numărul de persoane din fiecare fainilie, pentru fiecare 
imobil care este locuit, folosit sau închiriat, valoarea taxei de salubrizare fiind de 7 Iei/lun ă, de 

persoană.. 
Doinnul Prîmar dă  cuvântul urinătoarelor persoane prezente în sal ă: 
D1 Diaconu V -,, Cei care vor s ă  plătească  taxă  de salubrizare să  depună  declaraţia până  la data 

de: 28.02.2018 pentru a se putea respecta tertnenul de 31.03.2018. Am v ăzut din calcul că  aţi luat în 

calcul 0,83 Kg/loc/zi, a ş  vrea să  ştiu aceast ă  cifră  de unde este luat ă  şi s-a făcut un calcul estimativ în 
raport cu ceea ce s-a colectat anul trecut, vorbim de: 15164,32 to/an, s-a sc ăzut cantitatea de 11670,32 
to/an respectiv pentru 38556 de persoane inrnultind cu 0,83Kg a rezultat acest tonaj dup ă  care 

diferenţa de 3494 to s-a îinpărţit la persoanele juridice cu 1,2 până  la 20 de salariaţi; s-a calculat suma 

210.000 lei/an, şi s-a inchis cumva aceast ă  socoteală  fără  societăţile care au peste 20 de salaria ţi. 
La acest procent de 0,83 Kg/loc/ zi s-a Iuat în calcul m ăcar un procent de 20% de reciclare? în 

cazul acesta dacă  se lua reciclarea atunci taxa putea fi cu 20% mai mic ă. Consider că  se putea un 6 lei 
la persoane tîzice si un 15 lei la persoane juridice şi consider că  nu există  un tarif diferenţiat stimulativ 

pentru colectarea selectivă. 
Dl Chitu D - ,,Acel indice de 0,83 Kg/loc/zi este dat de ordinul ANRSC —ului nr.1 1 1/2007 care 

spune foarte clar ,,de şeuri menajare,, şi nu ,,deşeuri reciclabile,, cât prive şte acele societ ăţi care au 
încheiat deja contracte, de ce nu le-am luat în calcul, tîinc ă  nici greutatea lor nu a fost luat ă  în calculul 

tonajului respectiv. 



D1 Diaconu V - ,,Sunt informaţii că  unele societ ăţi rnai rnari de 20 salaria ţi nu plătesc nici 
măcar cât plăteşte o societate cu 2-3 salariaţi, per total cât ă  cantitate de gunoi s-a colectat de la aceste 
societăţ i? 

D1 Chitu D - ,,In medie se colecteaz ă  aproxirnativ 100 tone /lună  de la aceste societ ăţ i. 
D1.Calmuc C - ,,Arn o propunere la taxa de salubrizare pentru persoanele juridice care au 

contracte de muncă  cu timp parţial 2, 4, 6 ore/zi , ar trebui să  plătească  proporţional cu durata 
acestuia. 

D1 Chitu D - ,, Au posibiltatea să-şi încheie contract ş i plătesc la cantitatea ridicat ă  si nu 
trebuie să  plătească  taxa de saiubrizare. 

D-na Lovin V -,,Propun pentru persoanele fizice s ă  fie 6 Iei/pers, pentru societ ăţile fiiră  
angajaţi 9 lei/pers, pentru societăţile cu angajati 16 lei/pers. 

D1 Costin L - ,,Inţeleg că  rnajorările la aceste tarife sunt de 21,43% pentru persoanele juridice 
si doar de 75% pentru persoanele fizice. Conform legilor în vogoare, exist ă  Ordinul 1 09/2007 aI 
ANRSC după  care trebuia tăcută o notă  de fundamentare, notă  pe care nu o vad la acest proiect. 

Mai înţeleg că, beneficiem prin această  taxă  de servicii mai puţine deşi plătim mai mult decât 
anul trecut când plătearn 4 lei / pers la persoane fizice pentru o taxa care includea mai multe servicii 
iar anul acesta plătiin 7 lei/pers la persoanele fizice si beneficiem de servicii mai pu ţine. 

Conform acestui proiect toate entit ăţile fizice şijuridice vor încheia contracte cu CUP-ul pentru 
serviciile de salubritate dacă  nu vor plăti această  taxă  de salubrizare. 

Pentru o transparenţă  mai bună  propun o dezbatere public ă  şi în momentul în care se modific ă  
taxele aprobate pentru serviciiie prestate de C.U.P. 

,,Propun pentru persoanele fizice să  fie 4 lei/pers şi 7 lei/pers pentru persoanele juridice. 
D1 Chitu D - ,,Nuinai pentru taxele speciale, cum este aceast ă  taxă  de salubrizare, se face 

dezbatere publică. 
Această  taxă  de salubrizare se percepe strict pentru gunoiul menajer produs de c ătre fiecare 

cetaţean în parte. Nota de fundamentare se face numai la modificare şi ajustare de tarife, în momentul 
de faţă  este vorba de aprobarea unui tarif, se face un studiu de oportunitate cu dezbatere public ă . 

Având în vedere că  nu mai sunt alte puncte de vedere , dezbaterea publică  privind 
Aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci 

se considera incheiata. 
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