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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 16 DECEMBRIE 2019 

La Proiectele de Hotarfire: "Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 
2020" si "Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci". 

In baza prevederilor Legii nr.5212003 privind transprenta decizionala in administratia publica, 
U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Luni, 16.12..2019, ora 16.00 la Sediul Primariei Municipiuluaecuci, 
In Sala de sedinte, dezbaterea publica asupra urmatoarelor proiecte de hotarhri: 

1.Proiect de hotarare privind: "Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2020" 
2.Proiect de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 

salubrizare pentru persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci". 
Proiectele de hotarare au fost publicate pentru consultare pe site-ul oficial al institutiei la adresa 

www.primariatecuci.ro .,  in data de 26.11.2019. 
Initiatorul Proiectelor de hotarare — Primarul Municipiului Tecuci. 
In vederea participarii la dezbaterea publica s-au trimis 93 de invitatii persoanelor juridice, 

persoanelor fizice, domnilor consilieri locali. 
La proiectele supuse dezbaterii publice, 'Dana la data de 06.12.2019, s-au inregistrat 4 

recomandari scrise: 
1.Adresa inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.108/02.12.2019 a Camerei Nationale a 

taximetri§tilor Filiala Tecuci. 
2.Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.69877104.12.2019, de care S.C. 

Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci. 
3.Adresa inregistrata. la  Primaria Municipiului Tecuci sub nr.69981105.12.2019 de catre domnii 

consilieri locali Lovin Valeria Olimpia §i Mirza Vasilica Cristinel. 
4.Adresa inregistrata la Prinaria Municipiului Tecuci sub nr.70008/05.12.2019 de catre Partidul 

National Liberal Tecuci 
La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotarare §i un nunfar de aproximativ 40 

persoane. 
Domnul Primar- "Vom incepe cu primul project si anume "Stabilirea impozitelor i taxelor 

locale pentru anul fiscal 2020" 
Domnul Primar- "Cu privire la taxele si impozitele locale pe langa cresterea de 4,6% data de 

indicele de inflatie, acestea nu au mai crescut Si nu vor mai creste, ca §i propunere, pentru anul fiscal 2020. 
Domnul Primar prezinta cele patru recomandari scrise, inregistrate la Prinfaria Municipiului 

Tecuci, astfel: 



1.Adresa inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.108/02.12.2019 a Camerei Nationale a 
taximetristilor Filiala Tecuci. 

Vis-a-vis de taxele i impozitele locale vreau sa precizez Ca , la data de 25.04.2019 prin HCL nr.43 
privind indexarea impozitelor i taxelor locale, s-a constatat ca aceasta va creste cu 4,6% - indicele inflatiei. 

Daca noi nu am fi indexat cu 4% la acea data taxele Si impozitele pentru 2020 trebuiau duse la 
maxim si indexate la aceasta data, noi ne-am fficut treaba si am fost in asentimentul tuturor consilierilor i sä 
stiti cä acest project a fost votat. 

Cu privire la taxele si impozitele locale sä siticä pe langa cresterea de 4,6% data de indicele de 
inflatie, acestea nu au crescut si nu vor creste ca i propunere pentru anul 2020. 

D1 Primar dä citire adresei nr.108/02.12.2019 a Camerei Nationale a taximetristilor Filiala Tecuci - 
"C.N.T.R. Filiala Tecuci, va aduce la cunostinta prin prezenta, ea taxa de viza anuala este foarte mare, in 
comparatie cu alte 

Ca si exemplu va putem da Municipiul Focsani, unde taxa de viza anuala este 0 lei, si exemplele 
pot continua. De aceea operatorii de taxi si taximetristii independent din Municipiul Tecuci, roaga prin 
prezenta sa aprobati micsorarea taxei de viza anuala. Solicitarn aceasta micsorare intrucat preturile au 
crescut la: combustibil, piese manopera service, ITP la 6 luni, RCA, contributii salariale, jar tarifele nu s-au 
marit. 

In mod justificat tariful pe Km la nivel national ar trebui sä fie 4,6 lei/Km. 
Daca acest tarif s-ar practica, activitatea de taximetrie ar avea foarte mult de suferit. 
In Municipiul Tecuci, sunt angajati in activitatea de taximetrie peste 220 de salariati, care intretin 

familii co' :au in componenta 2,3,4 persoane. rugarn sä analizati cele relatate mai sus, pentru a aproba 
micsorarea taxei de viza anuala." 

In conformitate cu H.C.L. nr.97/2015 tariful a ajuns destul de sus pentru Municipiul Tecuci, 
undeva la 2.37 si domnii consilieri au votat acest lucru, eu vä spun cä 2.37 este un tarif mare raportat la 
aceasta zona a Orli 

La nivelul anului 2019 taxa a fost de 350 lei/an, jar in urma adoptarii H.C.L. nr.43/25.04.2019 a 
fost indexata cu rata inflatiei, respectiv 4,6%, rezultand o taxa de 366 lei. Referitor la tarif pe Km propus de 
catre Camera Taximetristilor, precizarn cä acesta nu face obiectul prezentului project de hotarare, jar 
legislatia in domeniu prevede fundamentarea din punct de vedere tehnic a acestui tarif. Astfel, in Municipiul 
Tecuci sunt emise 181 de autorizatii pentru care ar trebuie sä se incaseze in anul 2020 o suma de 66.000 
lei.la  bugetul local. Acordarea acestei facilitati ar insemna o reducere a veniturilor institutiei Primariei...Vom 
mai analiza 'Ana la data de 23 decembrie i vom vedea daca au si o fundamentare, acesti bani sunt cei care 
ar disparea din bugetul local. 0 sa discutam, Ii asteptarn la discutii sa vina In zilele urmatoare pana la sedinta 
ordinara din data de 23 decembrie. Deci repet taxele i impozitele pentru anul 2020 nu se vor man. 

2.Adresa inregistrata la Primiria Municipiului Tecuci sub nr.69877/04.12.2019, de citre S.C. 
Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci. 

DI Primar dä citire adresei nr. 69877/04.12.2019 — "Subscrisa Compania de Utilitati Publice Tecuci 
solicitam modificarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru persoane fizice 

juridice pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 
La capitolul Persoane Juridice art. 10 "(1) Utilizatorii personae juridice vor incheia contract pentru 

prestarea activitatilor serviciului de salubrizare cu operatorul serviciului de pe raza Municipiului Tecuci 
achita contravaloarea serviciului de salubrizare pe baza de tarif, Orland cont de cantitatea de deseuri colectate 
si provenite din activitatea comerciala specified fiecarui agent economic, sau in conditii de tarifare pausal 
specificate in anexa de la prezentul regulament, in cazul in care utilizatorii nu au un loc bine definit, 
delimitat i ingradit pentru depunerea i colectarea deseurilor." 

Dl Primar da citire amendamentelor ridicate de catre C.U.P: Primul amendament (punct de vedere)- 
introducerea unei anexe privind tarifarea in regim pausal a persoanelor juridice, in regulamentul privind 
instituirea taxei de salubrizare. 

Amendamentul nu poate fi acceptat intruck proiectul de hotarare vizeaza instituirea i incasarea 
taxei de salubrizare, taxa ce are regim de creanffi fiscal si nu a tarifelor. 



Refundamentarea tarifului de salubrizare, de la 12,61 lei la 12,15 lei. 
Dupa dezbaterea publica a acestui proiect, C.U.P. Tecuci a reanalizat tariful de salubrizare, ce sta 

la baza fundamentarii taxei de salubrizare. Astfel, operatorul local de salubrizare a elaborat un plan de 
masuri, care vizeaza reducerea unor elemente componente ale acestui tarif, cum ar fi reducerea cheltuielilor 
indirect de la 30% la 22% rezultand astfel reducerea taxei de salubrizare de la 12,61 lei/pers/lund la 12,15 
lei/pers/lunl 

3.Adresa Mregistrata la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.69981/05.12.2019 de catre 
domnii consilieri locali Lovin Valeria Olimpia i Mirza Vasilica Cristinel. 

Consilierii locali Lovin Valeria Olimpia i Mirza Vasilica Cristinel formuleaza urmatoarele 
recomandari: 

* "La art.3 din proiectul de hotarare care are urmatorul enunt - Taxa special de salubrizare se aplica 
pe anul 2020 - dorim sä se completeze cu urmatorul enunt si are regimul unei creante fiscal, find purtatoare 
de accesorii, conform prevederilor codului fiscal, pentru intarzierile la plata." 

* "Propunem sa se acorde o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipatie a Taxei Speciale de 
Saubrizare datorata pentru tot anul i achitata, pana la 31 martie 2020." 

"Aceste bonificatii se acorda i impozitelor pe cladiri, terenuri, mijloace de transport conform 
art.456,464,469 din Legea nr.227/2015. 

*Referitor la proiectul de hotarare privind Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 
2020, vä atragem atentia ca Legea nr.215/2001 privind administratia publiolocala, republicata cu 
modificarile. i completarile ulterioare a fost -abrogata i prin urmare trebuie sä o scoateti din context". 

Dl.Primar —1."Amendamentul privind mentionarea regimului fiscal al taxei de salubrizare va fi 
prevazuta in proiectul de hotarare a Consiliului Local, precum i prevederea cä este purtatoare de accesorii. 

2.Amendamentul privind acordarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie a taxei de 
salubrizare pana la data de 31 martie, nu poate fi acceptat pentru urmatoarele considerente: 

- Codul fiscal prevede acordarea bonificatiei numai pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, 
cladiri i mijloacele auto, nu si de la plata taxelor speciale. 

- Chiar daca se platesc cu anticipatie, operatorul local de salubrizare presteaza serviciul acestor 
persoane, serviciul a carui contravaloare trebuie achitata din bugetul local. Avand in vedere ca nu se poate 
estima cate personae vor achita cu anticipatie, nu se poate estima valoarea ce trebuie suportata de la bugetul 
local. 

3.Referitor la recomandarea privind invocarea Legii nr.215/2001, acest act normativ a fost din 
eroare invocat in referatul de aprobare, eroare ce a fost remediata." 

4. Adresa inregistrata la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.70008/05.12.2019 de catre 
Partidul National Liberal Tecuci. 

Dl. Primar da citire adresei nr.70008/05.12.2019 "Avand an vedere dezbaterea publica pentru 
Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei specialede salubrizare pentru 
persoanele fizice i juridice din Municipiul Tecuci, vä transmitem urmatoarele propuneri: 

1.Scutirea de la plata taxei speciale de salubritate pentru toate societatile comerciale lard salariati. 
2.Reducerea cu 50% a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice care aleg sa colecteze, in 

mod voluntar, selectiv gunoiul. 
3.Reducere cu 50% a taxei speciale de salubritate si a tarifului de salubritate pentru persoanele 

juridice care aleg s'a colecteze, in mod voluntar, selectiv gunoiul. 
D1 Primar — "In legatura cu primul amendament — scutirea de la plata taxei de salubrizare pentru 

toate societatile comerciale fara salariati. In proiect este prevazuta situatia societatilor comerciale care au 
sediul social la adresa de domiciliu si care nu au obligatia achitarii taxei de salubrizare. 

Al doilea amendament: reducerea cu 50% a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice care aleg 
sä colecteze, in mod voluntar, selectiv gunoiul: amendamentul nu este fundamentat nici economic si nici 
tehnic, fapt pentru care nu poate fi acceptat, dar apreciem ideea ca find una foarte buna. 

Astfel, pentru a incuraja colectarea selectiva propunem urmatorul amendament: 
- Pentru persoanele fizice care depun la operatorul local de salubrizare o cantitate de 8 Kg/luna/pers 

de deseuri reciclabile valorificabile poate beneficia de o reducere a taxei de salubrizare de 4 lei/pers in luna 
respectiva. Propunerea noastra are la baza urmatorul rationament: 



, - taxa de salubrizare lunara este calculata la o cantitate de 24Kg/luna/pers. Din aceasta cantitate, 
potrivit legislatiei (in lipsa unei determinari de compozitie), 33% o reprezinta de§euri reciclabile 
valorificabile, respectiv 8Kg/pers/lund. 

- de aceeasi facilitate pot beneficia §i persoanele juridice, platitoare a taxei de salubrizare, pentru fiecare 
salariat, respectiv cele care nu incheie contract cu operatorul. 

- referitor la scutirea de la tarif a persoanelor juridice, proiectul de hotdrare se refera doar la taxa de 
salubrizare. 

DI.Primar —"Acum domnisoara va face inscririle la cuvant pentru proiectul Stabilirea impozitelor 
taxelor locale pentru anul fiscal 2020" astfel: 

1. Domnul Diaconu Vasile 
2. Domnul Catana Mitica (Asociatia de proprietari nr.6B.Gh Petrascu) 

Dl.Diaconu Vasile-" As vrea sa fac un singur amendament, dupa cum a citat si domnul Primar in 
cadrul unei hotarari de consiliu anterioare pe care am fost obligati intr-un fel s5 o votam pentru ca .  situatia 
era mult mai complicata, taxele locale s-au indexat, marit cu 4.6% rata inflatiei. Intr-adevar celelalte 
procente din toate au ramas neschimbate. 0 anomalie as vrea sã sesizez si pada la §edinta Consiliului Local 
poate sunt lamuriri in ceea ce priveste terenul arabil. Sunt discutii cu toti fermierii din Tecuci, in jurul 
Tecuciului si nu numai, cei care detin terenuri agricole extravilane, pretul, impozitul pe terenul arabil in 
Tecuci este foarte ridicat §i ca o constatare in tabelele pe care le avem, deci impozitul pe terenul intravilan 
care urmeaza s5 fie aplicat de la 1 ianuarie 2020 in zona A -118, extravilan, zona A - 127. 

Deci impozitul pe terenul extravilan este mai scump deaf impozitul pe terenul intravilan. 
La fel zona B - 117 extravilan doar 89 in intravilan, zona C - 105 la extravilan si 81 la intavilan. 
M

. 	 _ 
I se pare o discriminare sä ai un teren intravilan care se poate construi si nu -acelasi luc'ru se poate 

spune despre celelalte categorii de terenuri. De exemplu la pasune zona A in intravilan - 89 lei §i extravilan 
71 lei. 

Nu vad de unde au provenit aceste diferente, cred c5 la un moment dat o s5 trebuiascd sã facem o 
resetare si pretul on va fl egal on extravilanul mai mic undeva un 10%, nu §tiu exact cum s-a calculat 
initial, de fiecare data se indexeaza. Dar stiu cä municipii precum Barladul au pretul la extravilan mai mic 
decal la Tecuci. A fost o hofarare de Consiliu Local... si de atunci se tot indexeaz5, ceea ce nu-i in regula. 

In plus mai e i problema care s-a ridicat de nenumarate on la drumurile agricole de acces pe aceste 
terenuri. 

Deci avem impozite la aceste terenuri foarte man i dar banii nu se intorc in zona in care aceste 
impozite se aplica. 

Domnul Primar —"Dumneavoastra propuneti o diminuare a impozitului pe terenul agricol." 
DI.Diaconu Vasile-"A propune in prima' faza ca terenul agricol sã aiba acelasi pret §i intravilan §i 

extravilan, eventual mai mic decat cel intravilan. 
Domnul Catana Mitica (Asociatia de proprietari nr.6B.Gh Petrascu) —"in ceea ce priveste taxa 

terenurilor agricole si intravilane ma alatur domnului inginer, mi se pare corect ce a spus dansul. ti  
Domisoara Secretar —"Nemaifiind alte propuneri se incheie dezbaterea publica pentru proiectul 

"Stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul fiscal 2020". 
Se trece la dezbaterea proiectului de hotathre privind "Aprobarea Regulamentului de aplicare a 

taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice i juridice din Municipiul Tecuci". 
Domnisora Secret& face inscrierile la cuvant astfel: 
1. Domnul Diaconu Vasile 
2. Domnul Leonte Ionel 
2.Domul Catana Mitica 
3.Domnul Lucian Costin 
4.Doamna Lovin Valeria Olimpia 
6.Domnul Cristian Pohrib 
7.Domnul Butunoi Liviu 



DI.Diaconu Vasile -" In primul rand ca sa ma refer la ceea ce a spus domnul Primar anterior si eu 
vreau sa fac referire la ftmdamentarea tarifului, i avem doua elemente aici pe care vreau sä le aduc in 
discutie, cheltuieli directe de 30% intr-adevar mi se par foarte man, al doilea element care m-a frapat in 
tariful de transportat i depozitat in statia de transfer, alte servicii executate de terti, paza depozite, aceasta 
suma in ftmdamentarea tarifului este 13,23 dupa cum stim aceste depozite, terenul a fost predat Consiliului 
Judetean pentru acel project pentru statia de transfer plus inchidere depozit si nu consider corect ca paza 
acestora sa se faca de C.U.P si mai mult cleat atat acest element, acesta plata, sa fie cuprins in acest tarif. 

Nu vad de ce cetateanul din Tecuci sa plateasca plata unor depozite in tariful de la C.U.P. 
Dar mai mult decat atat aceasta suma 13,23 este cat suma care se consuma cu motorina, piese de 

schimb si materii prime care costa 14,29. 
Deci toata motorina, piesele de schimb care se cheltuie in Tecuci pentru adunarea gunoiului este 

egala cu paza acestor depozite, in tarif. Mai mult decat atat acest tan i de 13,23 este inmultit cu 30% adica 
cheltuieli inclirecte se mai adauga 4 lei este inmultit cu 19% TVA-ul si atunci aduce un aport de 20 -20,5 la 
tarif, adica mareste tariful cu 10%. Deci vorbim de o marire de 10% artificiala, ca sä spun asa. 

Acelasi procent de 30% este aplicat si la incarcat i transportat deseuri menajere la depozitul Rosiesti. 
On aici e clar, cheltuielile indirecet nu pot fi 30%. Mai mult de 10% nu au cum sä fie cheltuielile 

indirecte. 
Cat priveste fundamentarea tarifului cei 26 lei/salariat nu are nici un fundament. 
Nu exista nici un calcul card cantitate de gunoi s-a depus de persoanele juridice cu contract. 
Nu exista nici-o situatie cat deseu s-a reciclat, depus la Rosiesti. 
Cred cä pana la sedinta Consiliului Local ar trebuie revizuite multe din aspecte, mai ales cä tinta 

noastra ar trebui sa fie stimularea reciclärii, sä facem investitii, sä scoatem din tarif cei care nu platesc 
efectiv sau nu sunt in oras, avand in vedere ca doar 18.000 de persoane au platit taxa, daca noi tot marim nu 
o sa-i aducem i pe ceilalti sa plateasca. Consider in continuare ca, C.U.P-ul trebuie ajutat prin investitii. 

D1 Primar — "Cu privire la investitii pentru 2020 la C.U.P ne-am propus achizitionarea a unei 
autogunoiere, statia de sortare va fi pornita, speram la sfarsitul lunii februarie, se va finaliza litigiul cu cel 
care noi am executat lucrarea. Vor fi taxati i cei care nu au platit tariful de salubrizare." 

DI Butunoi Liviu —" Nu mi se pare normal o anumita crestere cand nu s-au parcurs niste 
este de facut ca populatia Municipiului Tecuci sä plateasca mai putin?" 

DI Primar —" Selectarea gunoiului." 
DI Butunoi Liviu —" Ce s-a intamplat cu statia de selectare, in ce stadiu este?" 
DI Primar —" Este in perimetrul C.U.P-ului, suntem in proces cu cel care a facut aceasta lucrare, nu 

doreste sa aduca unele modificari necesare functionarii corecte a utilajului, speram ca la sfarsitul lunii 
februarie dam drumul acestei instalatii de selectare." 

D1 Catana Mitica —"Primaria and incaseaza taxa la gunoi attmci cand yin sä platesc impozitul ma 
obligati sa platresc si taxa tot anul?" 

D1 Primar —"Propunerea noastra taxa va fi incasata la Primaria Tecuci, se va plati lunar, nu yeti fi 
conditionati cu plata integrala a taxei de salubrizare" 

Doamna Lovin Valeria Olimpia — "0 intrebare: exista posibilitatea ca asociatiile de proprietari sä 
incheie contracte separate cu alte firme de salubrizare?" 

DI Primar — "Nu, nu se poate..." 
DI Leonte Ionel —"Domnul Diaconu Vasile a punctat destule lucruri la care nu o sa ma mai refer in 

interventia mea. Ma asteptam ca ftmdamentarea de pret , cä e pentru tarif cä e pentru tax5 speciala sa fi fost 
facuta in baza art.19, alin 3 din Legea nr.101., acel articol spune ca, contabilitatea se tine separat pe fiecare 
tip de activitate. Acele cheltuieli neprevazute trebuiau aplicate exclusiv integului comlex de activitati. 

Nu este nici-o problema pentru faptul ca noi ducem i depozitam deseurile din ona i apoi le 
incarcam si le ducem, ar trebui aplicate o singura data i daca se aplicau o singura data per total cheltuiala cu 
certitudine procentul, sumele fixe ar fi mult mai mici, vis-a-vis de faptul cä sunt aplicate de cloud on in doua 
fundamentari, o ftmdamentare la colectare i depunere in depozit i o incarcare si transport. 

Daca sunt inchiriate utilajele respective de ce sä-i pun 30% si la valoarea utilajului inchiriat, 30% din 
ce-a de-a doua ftmdamentare an fi trebuit pus intr-un alt capitol, aplicat doar valorilor care au leg5tura cu 
CUP-ul nu si a supravalorilor utilajelor inchiriate. Primaria a incheiat un contract cu un OTR? ar fi trebuit sa 
dam o hotarare de consiliu in care sä ne asumam semnarea unui contract cu un OTR i o parte din 
cheltuielile pentru colectarea selectiva, venind acest OTR cu finantarea, daca tariful era rezonabil. 



Statul roman prin aceste OTR-uri pune la dispozitia UAT-urilor niste sume de bath care ne-ar putea 
ajuta sã reducem un plc i partea de colectare sau Sä o folosim pentru investitii..." 

Dl Primar — "Suntem in discutii cu astfel de firme." 
DI Leonte lone! —"Salariatii care locuiesc in Municipiul Tecuci si care 8 ore desfasoard activitate 

sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru sau agentilor economici cu domiciliul in Tecuci nu inteleg de ce 
trebuie sä plateasca tariful de salubritate intreg acasa, pentru ea el din 24 ore 8 ore nu le locuieste acasa si le 
plateste si la servici agentul economic, acolo unde lucreaza. 

Daed aveti contracte cu 	gradinitele din Municipiul Tecuci, caci acelasi lucru se aplica 
cadrelor didactice, angajatilor i elevilor pe perioada cat ei se afla la scoala, CL finanteaza serviciul de 
salubritate prin Ministerul Educatiei, de ce sa plateasca gunoiul si acasa daca el 6 ore-8 ore in functie de 
programul fiecaruia el nu locuieste la domiciliu? 

D1 Primar — " Nu cred ca exista cadru legal care sã precizeze acest lucru. Cu privire la scoli e 
posibil ca pe proiectul nostru sã apard scutiri pentru cA avem cadrul legal care ne poate ajuta." 

Doamna Lovin Valeria Olimpia —"Consider ca o problema destul de importanta este colectarea 
acestor ta.xe deoarece sunt multi cetateni care nu platesc taxa respectiva Si atunci municipalitatea ar trebui sä 
intervind intr-un fel, prin somatii, penalitati ca Si ei sA plateasca aceasta taxa pentru ed. acestia produc gunoi 
si de ce sa plateascd altcineva in locul lor. Consider eã aceste deseuri ar trebui sa ajunga la statiile de sortare 
unde ar trebui exploatate, valorificate. 

Dl Cristian Pohrib — Problema tarifului la gunoi se poate rezolva pe douã paliere: in primul rand 
este vorba de cantarirea gunoiului la sursa, daca se vor face niste investitii dare in acest domeniu, una dintre 
cele mai bune este aplicata in marele orase europene si in tara, daca nu ma insel o aplica domnul Boc la 
Cluj, e in pregatire la Botosani unde se inceared achizitionarea unor masini Cu cantarire la sursa Si nu sunt 
scumpe si pot fi atasate masinilor existente asemenea dispozitive. 

D1 Primar —" Un astfel de sistem de cantarire ajunge unde la 6000 de euro va fi plait ca Si o rata', 
noi suntem in discutii cu astfel de firme." 

Dl Cristian Pohrib - Nu se va ajunge niciodata la colectarea selectiva de la populatie daca nu 
ducern o campanie sustinutd de educare a populasiei, incepand de la gradinite 

De ce nu le dam niste saculeti pe diferite culori acasa? 
D1Primar —"Uncle vor fi scosi acei saci?" 
DI Cristian Pohrib - consider ca eficientizarea Companiei, in general, ar trebui sa fie un subject de 

interes pentru to consilierii locali, pentru toata populatia Tecuciului. 
Dl Primar —"Ceea ce ne propunem noi pentru anul urmator eficientizarea CUP-ului dar si a celorlalte 

societati subordonate Consiliului Local, vom investi in urmatoarea perioadd in Compania de Utilitati 
Publice prin achizitionarea unei autogunoiere, deasemenea vom da drumul la acea statie de sortare a 
gunoiului." 

Dl Lucian Costin- "Daed dorim sä solutionatn problema gunoiului colectarea selectiva va fi solutia, 
acesta a fost si motivul nostru pentru care am facut acea propunere de incuraj are a cetatenilor pentru 
colectarea selectiva. Ne-ati solicitat domnule Primar sa facem o fundamentare la aceastd propunere, nu pot 
sA fac aceasta fundamentare deoarece nu am datele statistice, ultima oara cand aveam date statistice de la 
CUP, aceasta companie era pe pierderi, minus 560.000 lei, jar la momentul acesta, vorbesc pe surse, caci nu 
pot confirma, undeva la minus 8 miliarde lei. Vroiam sA o intreb pe doamna director daca avem o solutie cu 
privire la aceste pierderi , daca domnul Primar are o solutie pentru rectificarea bugetara pentru acoperirea 
acestor diferente astfel incat sa reusim sA inchidem pe profit anul, sa nu avem probleme cu licenta de 
operare. 

D1 Primar —"Nu se va pierde licenta de operare" 
Dl Lucian Costin- "Incepand cu anul urmator sunt cateva cresteri semnificative, ma refer la taxa de 

economie eirculard care anul acesta este de 30 lei/tond jar de la anul va fi de 80 lei/tond, o crestere 
substantiala, vor fi deferente pe salariul minim, o crestere de 7,2% si problem vor fi i pe taxa de depozitare 
la depozitul Rosiesti. Cu toate acestea dumneavoastra ati venit cu o majorare a acestui tarif, la 12,61 
comparativ cu 12,15, pe site-ul Primal-lei a fost postat cu 12,61, daca a fost o greseala am inteles-o dar nu 
incercati sä ne pacaliti." 

D1 Primar —"Cum adica va pacalese, daca taxele si impozitele raman la fel ca i anul trecut." 
D1 Lucian Costin- "Intrebarea mea de ce anul trecut am incasat tot 121,5 lei in conditiile in care nu 

erau aceste cresteri de taxe, astfel deduc ca taxa de 12,15 lei de anul trecut a fost artificial crescuta desi daca 
mA uit la pierderea pe care a acumulat-o C.U.P-ul inseamnd cA sunt in continuare probleme, si nu inteleg 
cum vom reusi cu 12,15 lei sa mergem in continuare i anul viitor. 



Nu cred ca ati facut vreo informare prezentata in Consiliul Local cu aceste pierderi." 
Dl.Anghel V —"Am inteles cä anul viitor persoanele fizice vor plati la Primarie, acestea vor mai 

primi factura?" 
DI.Primar-"Se va prati lunar la Primarie." 
Avand in vedere cä nu mai sunt alte puncte de vedere, se declard inchise lucrarile dezbaterii 

publice. 
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