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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 20 DECEMBRIE 2018 

La Proiectul de Hotărâre priviud 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 joi, 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 să  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 hotărâre - 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 participării la dezbaterea public ă  s-au trimis 71 de invita ţii 

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

39 persoane, conform tabelului anexat. 	 • 
edinţa este deschisă  de către ini ţiatorul 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.1212017) a constatat c ă, fosta taxă  de 
habitat nu satisfăcea în totalitate nevoile de cheltuieli pentru firmele de salubrizare din 
Muriicipiul Tecuci, fiind necesar aportul bugetului local la acoperirea acelor cheltuieli, drept 
urmare fiind considerată  diferenţa un prejudiciu.  

După  prezentarea proiectului de hot ărâre, dornnul Primar anun ţă  că  persoanele care 
doresc să  se înscrie la-  cuvânt; o pot face din acest mornent cu specificarea ca fiecare 
intervenţie să  aibă  o durată  între 2-10 minute si să  se folosească  un limbaj decent. 

-- • De asemenea doamna director Bostan Carleta prezint ă -cadrul 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 usor 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 ordonan ţe sunt sanse ca aceste costuri s ă  fie foarte mici, subliniind 
faptul că, nu se p1ătete pentru deeuri1e reciclabile 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 
- Domnul Costin Lucian 
- Domnul Ene Constantin 

Doamna Tone Lilianan în interven ţia sa formulează  urmatoarea întrebare: taxa de 
salubrizare era 7 lei/pers/luna iar acum este 12 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 s ă  se facă  o comparaţie între 
orau1 Tecuci si alte orase. 

Domnul Păduraru prezint ă  tarifele serviciului de salubritate orae1or 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 74/17.07.201 8 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 legal ă  pe acest 

principiu ,,platete 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 această  taxă  de salubrizare, 
se vor aduna mormane de gunoi în oras 9  Nu credeti că  ar trebui instituit ă  o taxă  nu de 12 
lei!persoana/luna ci una mai rezonabil ă  pentru ca cetaţ anu1 să o poată  plăti? 

- - Domnul Primai-precizeaz ă  -că, estimarea operatorului de salubrizare la un tarif de 
1 2,03 lei/persoana!luna este destul de rezonabil ă . 

..------ Domnul Costin Lucian --în-interven ţia -sa,- a-formulat -urrn ătoarea recomandare : 
mentinerea taxei pentru persoanele fizice la un maxim de 6 lei /persoana!luna iar pentru 



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

In intervenţia sa domnul Costin Lucian formulează  urmatoarele intreb ări: 
- Care este gradul de colectare a taxelor pf / pj pentru anul 2018? 
- Care este procentul de colectare selectiv ă  şi câţi bani aduc la bugetul societ ăţii 

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 şi ar diminua 
cantităţile de de şeuri menajere către operatorul de salubrizare. 

Doamna director Bostan Carleta — Specific ă  faptul că, in anul 2019 se va incepe cu 
investi ţii 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  ffilocuirea acesteia cu adeverin ţă  de la asociaţia de proprietari ( pentru cei care 
louiesc la bloc) 

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

Nemaifiind alte discuţii şi având in vedere c ă  nu mai sunt alte puncte de vedere 
dezbaterea public ă  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  fficheiată . 

Potrivit prevederilor art.7 alin. 10 lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea public ă  s-a 
incheiat în 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. 
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