
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIULLOCAL HELEGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr.67/16.12.2021 

  privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022, taxa aferenta 

utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici conform  

,,Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor”-actualizat 

 

 

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

16.12.2021; 

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.(1), 

lit.”k”și alin.(3), art.8, alin.(1), art.9, alin.(2), art.25, art.26,alin.(1), lit.”b” și 

alin.(8) din Legea privind serviciul de salubrizare a localităților nr.101/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.484, 

alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.74/2018pentru 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,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, 

Luând în considerare: 

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Helegiu, nr.9464/26.11.2021; 

-Referatul Compartimentului de Specialitate nr.9465/26.11.2021 și avizul 

comisiei de specialitate ale Consiliului Local Consiliul Local al Comunei 

Helegiu nr. 38/15.12.2021; 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, 

nr.2913/01.11.2021 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale 



de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem Integrat de Management al 

Deșeurilor Solide în Județul Bacău”, 

-      In temeiul art.196(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind     

Codul Administrativ, cu modificari si completari ulterioare : 

 

HOTARASTE  

 

Art. 4. Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru anul 2022, dupa cum 

urmeaza: 

-utilizatori casnici : 

         -   17,32 lei.pers.luna, taxa populatie mun.Bacau        

         -   49 lei/pers./luna, taxa populatie mediu urban(fara municipiul Bacau )                                   

         -    7,95 lei/pers./luna taxa populatie mediul rural 

-utilizatori noncasnici 

         -  17,32 lei taxa/luna (agentii economici din Mun.Bacau) 

         -  16,24 lei taxa/luna (agentii economici din restul   judetului)                                    

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2022. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău, 

Primarului comunei Helegiu , Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, și va fi adusă la cunoștința publică, în condițiile legii 

 

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 


