
RUMANIA 
JUDETUL GALA TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREANr. 

Din 
	

2018 

Privind: aprobarea finantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare a! 
Municipiului Tecuci pe trimestrul III si IV a! anului 2018, de la bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Initiator: Cãtálin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati, 
Nr. de inregistrare si data depuneriiproiectului: 70871121.08.2018; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci , judeul Galati, Intrunit In edin,ta D/)/ 	din 

data de  
Având In vedere expunerea de motive a in4iatorului Inregistratà sub nr. 70872121.08.2018; 
Având In vedere raportul de specialitate Intocmit de DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

Inregistrat sub nr. 70873 121.08.2018; 
Având In vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.  

Avand in vedere referatul nr. 70 764/20.08.2018 intocmit de Directia Generala Economica; 
Având In vedere prevederile: 

- art. 3 din H.C.L. Tecuci nr. 275127.12.20-17; 
- 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 modfIcarile  si completarile 
ulterioare; 

- art. 36, alin 1, alin 2, lit, a), aim. 4, lit, a), alin 6, lit, a), pct. 14 din Legea nr. 21512001 
privind administra,tia publicã localã, republicatã In 2007,cu modfIcãrile vi completärile 
ulterioare, 

In baza prevederior: 
- art. 45, alin. 2, lit a) i art. 115, alin 1, lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administra,tia 

pubiicá localà, republicatä In 2007,cu modUIcárile si completärile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.]. Se aproba finantarea cheltuielior cu serviciul public de salubrizare a! 
Municipiu!ui Tecuci, de la bugetul local, din alte venituri bugetare cu suma de 1.150.000 
leipe trimestrul III si cu suma de 450.000 leipe trimestrullVal anului 2018. 

Art.2. Prezenta hotàrâre vafI dusa la Indeplinire prin gra Primarului Municipiuiui Tecuci. 

Art.3. Prezenta hotárâre va fi adusã la cunotinfá celor interesa,ti prin grja Secretaruiui 
Municzpiului Tecuci. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

Jr. Fotache Valerica 

PRESEDINTE SEDINTA, 

'W(J1?I 671f( 



ROMANIA 
JUDETUL GALA TI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

NR. 70872121.08.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind: aprobarea Jinantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare a! 
Municipiului Tecuci pe trimestrul III si IV al an u/ui 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. CL. Tecuci nr. 275/2 712.201 7; 
Prin HCL Tecuci nr. 275/2017 a Jost 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, 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 pejiecare salariat al angajatorului jar 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 
persoanefizice in suma de 7 !ei/luna/persoana. 

Din estimarea anuala a taxei speciale de salubrizare de incasat de la persoane fizice de 
2.6 75.910 lei Si de 972.108 lei de lapersoanejuridice, deci un total de 3.648.018 lei, pana la data 
de 31.072018, potrvit datelor inregistrate in contabilitatea UAT Municipiul Tecuci, de la 
persoanele fizice s-a incasat suma de 1.336.521 lei jar 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, 01.0l.-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. Data platii CUP-serv.colectare deseuri  VAL. TOTALA 
1 13 Mart. 2018 Fact. 	410131.01.2018  226768,26 
2 30 Mart. 2018 Fact. 	852128.02.2018  187.246,56 
3 03 Mai 2018 Fact. 1491131.03.2018  231.469,31 
4 18 Mai 2018 Fact. 1636130.04.2018  321.401,87 
5 27lunie 2018 Fact. 179 7/31.05.2018  335.847,69 
6 20 Julie 2018 Fact. 1958130.062018  203.315,62 
7 25. Julie 2018 Fact. 1959130.062018  182.894,07 
8 - Fact. 2109131.07.2018  183.921,07 
9 - Fact. 2110131.07.2018  196927,14 

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 III 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 ca pana la sfarsitul anului se mai poate 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 III si IV al anului 2018 si avand in vedere prevederile art. 3 din 
H. CL. Tecuci nr. 275/27.12.2017 care stipuleaza cafinantarea serviciului public de salubrizare 
din Municipiul Tecuci seface din tarif, 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 lei pentru trimestru III si 450.000 
leipentru trimestrul IV. 

Avánd in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare pro iectul de hotarare 
privind: aprobarea finantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului 
Tecucipe trimestrul Ilisi IV al anulul 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. 



MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

NR. 	f9-  121.08.2018 

UA 

Privind . aprobarea finantarii cheltuielior cu serviciul public de salubrizare a! 
Municipiului Tecuci pe trimestrul III si IV a! anului 2018, de ía bugetul local, din alte 
venituri bugetare. 

Urmare inchiderii 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 fi transportate si depozitate la depozitul 
Muchea dinjud. Braila si incepand din luna mai 2018 la depozitul Tirighina dinjud. Galati. 

Desi distanta de transport la depozitul Tirighinafata de depozitul Muchea a scazut de la 180 
kin la 150 km, 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. UP. Tecuci SRL afacut o investitie in valoare de 154.584.57 lei (6 containere 
cu 4 module, 6 containere cu Ufl modul si 30 de europubele de 110 1) investitie a carei amortizare 
lunara trebuie introdusa si recuperata prin tarV ,conform legii serviciului de salubrizare a 
localitatilor, a condus in final la o crestere generala a tarfului de colectare si transport cu circa 
1501o, crescand implicit si cheltuielile cu salubrizarea suportate de Municipiul Tecuci. 

Potrivit art. 2, alin 1 si 2, art. 6, aim. 1, lit. k din Legea 10112006 a serviciului de 
salubrizare a localitatilor, cu modficarile si completarile ulterioare ,, Serviciul public de 
salubrizare a iocaiitqilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitäli publice ci se 
desJoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritáçilor administrafiei publice locale 
ori ale asociatiilor de dezvoitare intercomunitarà, In scopul saiubrizàrii localitàfilor. Serviciul 
public de salubrizare a locaiitáfilor, se organizeazã pentru satisfacerea nevoilor populaiei, ale 
institufiilor publice i ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unitq7i 
administrativ-teritoriaie. Autoritäfile deliberative ale unitátilor administrativ-teritoriaie au 
competenfe exclusive In ceea ce privecte Infiinçarea, organizarea, gestionarea i coordonarea 
serviciului de salubrizare a locaiitátiior, avándprintre atribufiile In domeniu: 
k) stabiirea taxelor speciale i aprobarea tarfelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
regiementarilor In vigoare ". 

Deasemeni in conformitate cu prevederile art. 9, aim. 2 din Legea 101/2006,, Autoritatile 
administratiei publice locale au obligatia sa achite operatorior sumele convenite prin contract 
pentru prestatiile pe care acestia le efectueaza in beneficiul intregii comunitati ". 

Modul definantare a serviciuiui de salubrizare esteprevazut de art. 25, lit.a si art. 26, aim. 
1, 3 si 8 ale aceleiasi legi astfei: ,,finanjarea cheltuielilor de functionare,  reabilitare i dezvoltare 
a serviciului de saiubrizare fi a cheituieiilor de investif ii pentru realizarea infrastructurii aferente 
acestuia se face cu respectarea legislafiei In vigoare privmndfinanfeie pubiice locale, In ceea ce 
privete inifierea, fundamentarea, promovarea i aprobarea investifiilor publice, a principiilor 
prevázute la art. 43 aim. (2) din Legea nr. 5112006, precum fi a urmâtoarelorprincipii: 
a) recuperarea mntegralä prin tarfe, taxe speciale sau subvenfii de ía bugetul local a costuriior de 
operare ci a investitiilor pentru Inflmnlarea,  reabilitarea i dezvoltarea sistemeior de saiubrizare. 



In funcfie de natura activitãfilor prestate, atát In cazul gestiunii directe, cat i In cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurareaJInançárii serviciului de salubrizare, utilizatorii achitã contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin: 
a) tarfe, In cazul prestaliilor de care beneficiazâ individual, pe bath de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 
b) taxe speciale, In cazul prestafiilor efectuate In beneficiul Intregii comunitäli locale; 
c) taxe speciale, In cazul prestafiilor de care beneficiaza individual fara contract. 
(3) Autoritätile administraliei publice locale au obligafia sá instituie taxe speciale, conform 
prevederilor alin. (1), lit. c), yi sá deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, 
contravaloarea prestafiei efectuate la utilizatoriifärá contract. 
(8) Structura fi nivelul tarfelor fi taxelor speciale vorfI stabilite astfel Incât: 
a) sá acopere costul efectiv alprestárii serviciului de salubrizare; 
b) sá acopere cel pulin  sumele investite ci clieltuielile curente de Intrefinere ci exploatare a 
serviciului de salubrizare; 
c) sá Incurajeze investiçiile de capital, 
d) sá respecte yi sa asigure autonomiafinanciará a operatorului. 
Prevederi privind taxele speciale pentrufunctionarea unor servicii publice locale sunt stipulate si 

de art. 30, alin.1-6 din Legea 27312006 privind finantele publice locale cu mod?!Icarile si 
completarile ulterioare, precum si de art. 484 si 485 din Legea 227/2015 privind noul Cod Fiscal. 

Prin HCL Tecuci nr. 27512017 a Jost aprobat Regulamentul privind instituirea taxei 
speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Tecuci, valabila pentru 
anul 2018. Asfel 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 fiecare salariat al angajatorului jar 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 fizice de 
2.6 75.910 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 
persoanelejIzice s-a incasat suma de 1.336.521 lei jar 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. Data platii CUP-serv.colectare deseuri  VAL. TOTALA 
1 13 Mart. 2018 Fact. 	410131.01.2018  226768,26 
2 30 Mart. 2018 Fact. 	852128.02.2018  187.246,56 
3 03 Mai 2018 Fact. 1491131.03.2018  231.469,31 
4 18 Mai 2018 Fact. 1636130.04.2018  321.401,87 
5 27lunie 2018 Fact. 179 7/31.05.2018  335.847,69 
6 20 Julie 2018 Fact. 1958130.062018  203.315,62 
7 25. Julie 2018 Fact. 1959130.062018  182.894,07 
8 - Fact. 2109131.07.2018  183.921,07 
9 - Fact. 2110131.07.2018  196927,14 

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 III 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 flu depaseste 



64 - 65%, inseamna ca pana la sfarsitul anului se mai poate colecta aproximativ suma de 600.000 
lei, rezultand o suma totala colectatapentru anul 2018 de 2.360.000 leL 

In aceasta situatie, pentru continuarea serviciulul public de salubrizare al Municipiului 
Tecuci in bune conditii pentru trimestrul III si IV al anului 2018 se impune aprobareafinantarii 
cheltuielilor cu salubrizarea in suma de 1.600.000 lei, de la bugetul local, din alte venituri 
bugetare, din care 1.150.000 lei pentru trimestru Ills! 450.000 lei pentru trimestrul IV. 

Fafá de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare pro iectul de hotarare privind 
aprobarea finantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe 
trimestrul III si IV al anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. 

DIRECTOR NERAL 
Tàpoi Nicta 

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE 
Mristea 

Intocmit, 
Ec. Dascálu Ionicâ 

1,Jv 


