
 
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

 

 

HOTARARE 

Nr. 68/16.12.2021 

privind modificarea  tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de 

Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea 

activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide 

 

 Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara din 

16.12.2021; 

 Având în vedere: 

-Prevderile art.8, lin (3) lit.i, lit j si lit. k din Legea 51/2006 a aserviciilor 

comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si 

completarileulterioare; 

-Prevederile art.2 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare-serviciul public de 

salubrizare a localitatilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati 

publice si se desfasoara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor 

administratiei publice locale ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in 

scopul salubrizarii localitatilor; 

- Prevederile art.9, alin.(2), lit.d), art.32, alin.(1), lit.e) si art.43, alin.(5) din 

Legea serviciilor comunitare privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 

serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Prevederile art.115 din Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea 

Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; 

- Prevederile art.6, alin.(1), lit.k) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de 

salubrizare a localitatilor, republicata; 

Prevederile art.21, alin.(1) din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor 

- Hotararea nr.31/13.07.2018 privind infiintarea ,,Serviciului Public de 

Salubrizare’’al comunei Helegiu, judetul Bacau, serviciu cu personalitate 

juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Helegiu, judetul 

Bacau. 

- Hotararea nr. 59/18.12.2019 privind aprobarea tarifului pe care il va percepe 

Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru 

prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide; 

           Văzând  Referatul de aprobare al primarului nr. 9142/16.11.2021  ; 



-Raportul de specialitate al biroului Financiar contabilitate impozite si taxe 

locare, recuperare creante nr. 9143/16.11.2021  , Raportul serviciului Public de 

salubrizare nr. 52/16.11.2021 si  avizele comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local Helegiu ; 

 În temeiul art.129 , alin (2) lit.d, alin (7)  , art 132, 139 alin (1)si alin (3) 

lit.d si art 196 , alin (1) lit a din 47 si 117, lit.”a” din Legea Administraţiei 

publice locale nr.215/200 În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6), 

lit. a-14), art. 45 alin. (1),art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare : 

HOTARASTE: 

 

Art. 1   Se aprobă tariful pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare 

Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de 

colectare, transport si depozitare deseuri solide, dupa cum urmeaza: 

a) Pentru persoanele fizice:7 lei/persoana/luna  

b) Pentru persoanele juridice:40 lei/activitate/luna 

Art. 2  Se aproba fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifului de salubrizare, 

colectare si transport deseuri, in comuna Helegiu, judetul Bacau, ca Anexa 1 a 

prezentei hotarari 
Art. 3. Noile  tarife menționate la art.1 din prezenta hotărâre vor fi aplicate de la 

01.01.2022. 
Art.4  In data prezentei hotarari, isi inceteaza efectele Hotararea Consiliului local 

nr. 59 din 18.12.2019 
Art.5. Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu catre: 

-Institutia Prefectului Judetului Bacau 

-Primarul comunei Helegiu 

- Serviciului public de salubrizare. 

 -Publica prin afisare 

 

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 



 

ROMANIA                                      Anexa nr. 1   la Hotararea 

JUDETUL BACAU                          nr.67/16.12.20221 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

                                                
             

       

 

Fisa de fundamentare 

pentru stabilire tarif salubrizare 

 

 

colectare si transportul deseurilor, in comuna Helegiu, judetul 

Bacau 

Nr. 

Ctr 
Specificatie U.M. 

Programat 

anual 

Tarif 

propus 

lei/UM 

Pondere 

elem. 

Ch. In 

total ch. 

A Deseuri colectate si transportate to 579 58.90   

B Taxa rampa lei/to       

C  Combustibil Consumat litri 3571 6.3   

D Nr. salariati pers. 5     

E Venit mediu lunar/salariat lei 3940     

1  Cheltuieli materiale, din care: lei 146,397 2.50 37.56% 

  Combustibil şi lubrifianţi   22,497 0.38 5.77% 

  Energie electrică tehnologică         

  Piese de schimb, utilaje   9,800 0.17 2.51% 

  

Materii prime şi materiale 

consumabile   5,000 0.09 1.28% 

  

Echipament de lucru şi protecţia 

muncii   2,000 0.03 0.51% 

  

Amortizarea utilajelor şi 

mijloacelor de transport   71,900 1.23 18.45% 

  Redevenţă         

  Cheltuieli cu protecţia mediului         

  Alte servicii executate de terţi         

  

  - alte taxe (mediu, ANRSC, 

ARR, asigurari, rovineta)   23,500 0.40 6.03% 

    - posta telecomunicatii   1,000 0.02 0.26% 

  

  - servicii si reparatii executate 

de terti   10,000 0.17 2.57% 

  

Alte cheltuieli materiale 

(papetarie, birotica)   700 0.01 0.18% 

2  Cheltuieli cu munca vie: lei 241,720 4.14 62.02% 

  - salarii   236,401 4.04 60.66% 

  - contributie asiguratorie munca   5,319 0.09 1.36% 



  

- alte cheltuieli cu munca vie 

(inclusiv tichete de masă)         

F  Cheltuieli de exploatare (1+2) lei 388,117 6.64 99.59% 

G  Cheltuieli financiare lei 1,600 0.03 0.41% 

I.  Cheltuieli totale (F+G) lei 389,717 6.67 100.00% 

II.  Profit lei 19,486 0.33 5.00% 

III.  Cotă de dezvoltare lei       

IV. 

 Venituri obţinute din 

activitatea de salubrizare 

(I+II+III) lei 409,203 7   

V Total persoane deservite pers. 4,871     

VI  Tarif, exclusiv TVA (IV:V:12) lei 7.00     

  lei       

VII.  TVA lei       

VIII.  Tarif, inclusiv TVA lei 7.00     

 

Presedinte de sedinta 

Macovei Mihaela 

         Contrasemneaza, 

Secretar general al comunei 

Mariana Spiridon 
 


