ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROIECT
HOTARARE
privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat
pentru proiectul”sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în ședință ordinară din data de 14.12.2018;,
Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea
deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului , Axa prioritară 2- POS Mediu,
Domeniul Major de Investiție 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor
și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor”, prevederile Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile art.2, alin.(12), art.6,alin.(3), art.26,alin.(1), lit.”b” și alin.(8) din Legea privind
serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și
completările ulterioare, Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului
”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, cu modificările și
completările ulterioare, Contractul de finanțare nr.131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul
Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău,
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 9758/26.11.2018, Raportul
Compartimentului de Specialitate nr. 9918/29.11.2018 și rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Consiliul Local Helegiu;
În aplicarea art. 7 alin. 12 și 13 din Legea privind transparența decizională în administrația
publică nr.52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și luând în considerare
anunțul Primarului nr. 9759/29.11.2018 privind supunerea spre dezbatere publică a proiectului
de hotărâre privind aprobare Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare
actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul
Bacău” și Procesul verbal de afișare a anunțului Primarului,
Ținând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău,
Bacău nr.3602/23.11.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de
salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în
Județul Bacău”,
În temeiul art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d”, alin.(4), lit.c), alin.(6), lit.”a”, pct.14, al art.45, alin.(2), lit.c)
și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat
pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”,
prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitateaPlanul de evoluție a
taxelor și tarifelor ce a fost aprobat prin HCL nr.54/ 2010.
Art. 4. Se împuterniceşte Dna/Dl.Stanciu Elena , având calitatea de reprezentant al comunei
Helegiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în adunarea
generală a asociaţiei.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la art.4, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă
la cunoștința publică, în condițiile legii.
Initiator Primar
Enea Nicu Ciprian
Avizat
Secretar comuna
Mariana Spiridon
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Nr. . 9758/26.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de
salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor
solide în județul Bacău”
Consiliul Local al Comunei a aprobat, prin hotărârea nr.17/30.04.2009 participarea unității
administrativ-teritoriale, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”.Asociația Intercomunitară de Dezvoltare pentru
Salubrizare ADIS Bacăua fost înființată în 2010, fiindpersoanăjuridică de drept privat și
declarată de utilitate publică,prin efectul legii. ADIS Bacău are 94 de membri (județul Bacău, 3
municipii, 5 orașeși 85 de comune – toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău),
iar scopul asociației, prevăzut la art.4, alin.(1) din statut îl reprezintă înființarea, organizarea,
exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de salubrizare pe raza de
competență a unităților administrative teritoriale membre precum și realizarea în comun a unor
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi
dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului,pe baza strategiei de
dezvoltare a acestuia.
Între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Bacău a fost încheiat contractul
nr.131826/11.04.2011 având ca obiect reglementare a termenilor și condițiilor de acordare a
finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al
deșeurilor solide în județul Bacău”, în valoare totală, fără TVA, de 148 508 333 lei. Membrii
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău au stabilit ca obiectiv al
asociațieiîn art.5, alin.(1), lit.”j”, punctul 3 din statut, ca aceasta să contribuie la realizarea
acordului dintre asociația supra mecanismului de calcul al tarifelor și taxelor ce trebui plătite
pentru colectarea deșeurilor, transportul deșeurilor la punctele/stațiile de transfer, exploatare a
punctelor/stațiilor de transfer, transportul deșeurilor la rampa ecologică ș exploatarea centrului
de management integrat al deșeurilor.
Prina dresa nr. nr.3602/23.11.2018 din
, înregistrată la Consiliul Local al Comunei sub
nr.9791/26.11.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ne-a
adus la cunoștință că planul de evoluție a taxelor și tarifelorce a fost aprobat prin HCL nr.54/
2010 nu mai este de actualitate și a solicitat aprobarea planului anual de evoluție al taxei
speciale de salubrizare actualizat, în vederea restabilirii sustenabilității financiare a contractelor
de salubrizare din cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul
Bacău.
La baza acestei cereri au stat solicitările exprese ale primarilor/reprezentanților UAT-urilor în
A.G.A. A.D.I.S. Bacău privind necesitatea actualizării cuantumului taxei speciale de salubrizare
raportat la numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare declarat în anul 2018,la
cantitățile de deșeuri efectiv generate, precum și la evoluția recentă a indicelui prețurilor de
consum și la cuantumul salariului minim, aspecte care se reflect în mod automat în cheltuielile
effectuate pentru prestarea serviciului de salubrizare.
Taxa de salubrizare în vigoare, instituita și colectată de către UAT-uri și transferată către
A.D.I.S. Bacău exclusive în vederea plații facturilor celor 2 operatori, este insuficientă, fiind
evidențiat la această dată un deficit de finanțare a serviciului de salubrizare de aproximativ 8
milioane de lei datorat în special următoarelor cauze:
Scăderea populației față de data calculării taxei (437.000 față de 708.000)

Creșterea cantităților de deșeuri, înregistrând-se o cantitate aferentă unui număr de
aprox. 730.000 de locuitori față de 437.000 utilizatori/plătitori.
Subliniem că taxele prevăzute în Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare
actualizat include indexarea taxelor prevăzute în Planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost
aproba prin HCL nr.54/ 2010, precum și creșterile salariale și asigură sustenabilitatea sistemului
în condițiile unei populații conform declarațiilor UAT-urilor din iunie 2018, fără a modifica datele
aplicației de finanțare, ale Studiului de fezabilitate și ale analizei cost beneficiu.
Având în vedere procedura de executare silită a A.D.I.S. Bacău și calitatea de terț poprit a UATurilor membre, notificare de reziliere a contractului de concesionare încheiat cu SC Compania
Romprest Service SA precum și Notificarea de suspendare a serviciilor de operare instalații
comunicate tuturor UAT-urilor de către SC ECO SUD SA se impune adoptarea prezentului
proiect de HCL în regim de urgență, având în vedere art. 7 alin. 12 și 13 din Legea privind
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul
”Sistemintegrat de management al deșeurilorsolideînjudețulBacău”.

PRIMAR,
Enea Nicu Ciprian
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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de
salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor
solide în județul Bacău”
Prin Expunerea de motive nr. din
, Primarul Comunei a inițiat proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru
Proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.
La baza proiectului a stat adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău nr. din
, prin care am fost informați că planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a
fost aprobat prin HCL nr.54/21.12. 2010 nu mai este de actualitate și s-a solicitat aprobarea
planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat, în vederea restabilirii
sustenabilității financiare a contractelor de salubrizare din cadrul Sistemului Integrat de
Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Cererea se întemeiază pe solicitările
exprese ale primarilor/reprezentanților UAT-urilor în A.G.A. A.D.I.S. Bacău privind necesitatea
actualizării cuantumului taxei speciale de salubrizare raportat la numărul utilizatorilor serviciului
public de salubrizare declarat în anul 2018, la cantitățile de deșeuri efectiv generate, precum și
la evoluția recentă a indicelui prețurilor de consum și la cuantumul salariului minim, aspecte
care se reflectă în mod automat în cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciului de
salubrizare.
Taxa de salubrizare în vigoare, instituita și colectată de către UAT-uri și transferată către
A.D.I.S. Bacău exclusiv în vederea plații facturilor celor 2 operatori, este insuficientă, fiind
evidențiat la această dată un deficit de finanțare a serviciului de salubrizare de aproximativ 8
milioane de lei datorat în special următoarelor cauze:
Scăderea populației față de data calculării taxei (437.000 față de 708.000)
Creșterea cantităților de deșeuri, înregistrând-se o cantitate aferentă unui număr de
aprox. 730.000 de locuitori față de 437.000 utilizatori/plătitori.
Având în vedere procedura de executare silită a A.D.I.S. Bacău și calitatea de terț poprit a UATurilor membre, notificare de reziliere a contractului de concesionare încheiat cu SC Compania
Romprest Service SA precum și Notificarea de suspendare a serviciilor de operare instalații
comunicate tuturor UAT-urilor de către SC ECO SUD SA se impune adoptarea prezentului
proiect de HCL în regim de urgență, având în vedere art. 7 alin. 12 și 13 din Legea privind
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Subliniem că taxele prevăzute în Planul anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare
actualizat includ indexarea taxelor prevăzute în Planul de evoluție a taxelor și tarifelor ce a fost
aprobat prin HCL nr.54/ 2010, precum și creșterile salariale și asigură sustenabilitatea
sistemului în condițiile unei populații conform declarațiilor UAT-urilor din iunie 2018, fără a
modifica datele aplicației de finanțare, ale Studiului de fezabilitate și ale analizei cost beneficiu.
Potrivit art.26, alin.(1), lit.”b” și din Legea privind serviciul de salubrizare a localităților
nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în
cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, nivelul acestora fiind stabilit

astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, să acopere cel puțin
sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare, să
încurajeze investițiile de capital, să respecte și să asigure autonomia financiara a operatorilor,
conform dispozițiilor alin.(8)din același articol.
Art.18, alin.(5) din Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem
Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, cu modificările și completările
ulterioare, prevede că taxa specială de salubrizare percepută de la populație va include toate
elementele de cost ale Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor de la colectare,
transfer, tratare și eliminare la depozitul conform. Alineatul (7) al articolului precizat anterior
stipulează cănivelul taxelor se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de finanțare,
din Acordul de Împrumut pentru creditul de co-finanțare, a tarifelor rezultate în urma derulării
procedurii de atribuire a contractelor de delegare a serviciilor de salubrizare și a prevederilor
legale aplicabile.
Față de cele mai sus menționate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul ”Sistem
integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, poate fi supus spre aprobare,
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