
 

 
 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr. 14/17.02.2020 

Privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile 

municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin 

depozitare pentru anul 2020 

 

Consiliul local Helegiu , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 17.02.2020; 

 Având în vedere: 

-Prevedrile  OUG 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. 

-Prevederile Anexei nr. 5 din OUG 74/ 2018 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 196/ 2005); 

-Art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/ 2005 

privind Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare. 

-Art. 16 din Ordinul 109/2007 – Norma metodologică de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare. 

-Adresa nr. 3114/ 30.10.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău sub nr. 

3868/31.10.2019 privind solicitarea de ajustare și modificare a tarifelor, înaintată 

de către S.C. ECO SUD S.A.. 

-Adresa ECO SUD S.A. nr. 2567/27.11.2019, înregistrată la sediul ADIS Bacău 

sub nr. 4198/27.11.2019. 

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1078/1087/ 

16.04.2018 încheiat de ADIS Bacău, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor din 

județul Bacău. 

-Referatul de aprobare al primarului comunei  Helegiu nr. 961/05.02.2020, 

- Raportul compartimentului de specialitate,  inregistrat sub  nr. 887/03.02.2020 

precut si avizul  comisiei de specialitate  a consiliului local  inregistrat sub  nr. 

1224/14.02.2020; 

In temeiul art. 87 alin. (3), ale art. 129 (2), lit. ”b” și alin. (4) lit. ”c”  art 139(1) si 

art 196 (1) lit a din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

HOTARASTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 01.01.2020   modificarea cuantumului 

contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din 

construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020  

în cuantum de 80 lei/ tonă fără TVA, și decontarea acestei sume operatorului S.C. 

ECO SUD S.A începând cu aceeași dată. 

Art. 2. Se împuternicește dl./ dna. Cioca Mariana, având calitatea de reprezentant 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotărâre în 

Adunarea Generală a Asociației. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunica, în condițiile legii, persoanei 

nominalizate la art. 2, Instituției Prefectura Județului Bacău, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău și va fi adusă la cunoștință  

publică în condițiile legii. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii. 

 

Presedinte de sedinta 

Stoica Nelu 

                                                                                Contrasemneaza 

Secretar general al comunei  

                                                                                               Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 
 
 

 Adoptata  cu: 

15 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

0 voturi « abtineri » 

15 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


