
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.11/29.01.2020 

privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile 

 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit  în ședință ordinară din data de 

29.01.2020, 

Avand in vedere :  

-Prevederile  O.U.G. 74/2018 prin care se asigură un cadru unitar de interpretare la 

nivel european a termenilor specifici prevăzuți în Directivele din Pachetul de 

Economie Circulară, care modifică Directiva 2008/98/CE și Directiva 94/62/CE, se 

urmareste asigurarea unui mediu de viata mai sanatos pentru cetateni, la scaderea 

costurilor pentru serviciile de salubrizare prestate populatiei, la cresterea 

procentului de reciclare, la punerea in valoare a proiectelor realizate prin POS 

Mediu. 

Prin infiintarea Serviciului Public de salubrizare Helegiu, in conformitate cu 

prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, Legea 

101/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor cu modificarile si 

completarile ulterioare, s-a avut in vedere respectarea legislatiei in vigoare privind 

protecţia mediului, armonizarea acesteia cu legislaţia europeană; 

-Prevederile art.15 şi art.16 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007, privind 

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 

pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor,  

-Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, precum şi necesitatea punerii în aplicare a 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/17.07.2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor, republicată 

cu modificările şi completarile ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.196/2005 privind Fondul de Mediu cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora:  

-Prevedrerile  art. 17, lit. c, din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 



privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 

Luând în considerare: 

-Adresa Agenția pentru Protecția Mediului Bacău nr. 12159/06.08.2019; 

-Adresa Garzii Naționale de Mediu-Comisariatul General nr. 5687/19.09.2019; 

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - 

adresa nr. 3658/16.10.2019; 

-Fisa de fundamentare ca Anexa 1 la prezentul proiect. 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu, nr.554/22.01.2020; 

-Referatul Compartimentului de Specialitate nr.552/22.01.2020 și avizul comisiei  

de specialitate ale Consiliului Local Consiliul Local al Comunei Helegiu 

nr.677/28.01.2020. 

În temeiul art196(1), lit.a  din Ordonanta de Guvern 57/2019 privind Codul 

Administrativ, adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă tariful de 472 lei/tona ,inclusiv TVA, pentru gestionarea 

deseurilor reciclabile pe raza UAT Comuna Helegiu, tarif stabilit conform Fisei de 

fundamentare – Anexa 1 parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștință publică conform legii, Instituției 

Prefectului Județului Bacău si Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacau. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Președinte de ședință,                                                      Contrasemnează,                                    

 Bodea Constantin                                              Secretarul general al comunei, 

                                                                          Mariana Spiridon  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


