
  
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 

 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 20 
        Privind   aprobarea taxelor speciale  pentru unele activităţi ale 
serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, judeţul Buzău 

 
 

 Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ORDINARA   in data de 28.05.2021; 

 

Având în vedere  : 
 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, 
coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la 

angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin 
potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 

intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 

din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor 
publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin 
potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de 

fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor 
sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al 
legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 

anterioare adoptarii actului administrativ; 
 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………;.  
 prevederile art.2 lit.g), art. 8, alin.(3), lit. i), lit. j) şi lit.k), art.10 alin.(12) şi 

alin.(15) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), lit. 

k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare; 



  prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din Legea 211/2011  
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 227/2015 Codul  
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 
privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 

 prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 a 
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare 
a localitatilor ; 

 prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 

alin.(1) şi alin.(3) lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

 
 

În temeiul art. 129  alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. n) art.139 alin.(1) și cât  şi  

art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.(1).Se aprobă indicele mediu de producere a deşeurilor pentru 
comuna PODGORIA Im = 0,29 kg/locuitor x zi (8,82083 kg om/lună ≈ 0,02520 
mc om/lună). 

(2). Se aprobă greutatea specifică a deşeurilor menajere pentru comuna 
PODGORIA la nivelul a 350 kg/mc; 

(3). Se aprobă introducerea instrumentului economic “plăteşte pentru cât 

arunci” bazat pe elementul: greutate; 
(4). Se aprobă ca pentru orice cantitate de deşeuri ce depăşeşte cantitatea  

stabilită lunar prin indicele mediu de producere a deşeurilor pentru comuna 
PODGORIA, pentru fiecare utilizator casnic (8,82083 kg om/lună ≈ 0,02520 mc 
om/lună), utilizatorul să plătească contravaloarea cantităţii colectată în plus. 

  
Art.2.(1). Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor 

de hârtie, metal, plastic, și sticlă aferente serviciului public de salubrizare – 

activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 

al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, pentru 
utilizatori - persoanele fizice(populaţie), în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul 
întregii comunităţi locale, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, 

parte integrantă din aceasta 
(2). Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele 

decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, aferente serviciului public de 

salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 

industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 
pentru utilizatori - persoanele fizice(populaţie), în cazul prestaţiilor efectuate în 



beneficiul întregii comunităţi locale, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

Art.3.(1). Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor 
de hârtie, metal, plastic, și sticlă aferente serviciului public de salubrizare – 

activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi 
al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi 
instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, pentru 
utilizatori – non-casnici, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii 

comunităţi locale, în conformitate cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta 

(2). Se aprobă instituirea taxelor speciale pentru gestionarea deşeurilor altele 
decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă, aferente serviciului public de 

salubrizare – activitatea "Colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor 
municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din 
industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, 
pentru utilizatori – non casnici, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii 

comunităţi locale, în conformitate cu Anexa nr.1 la  prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

Art.4. Se aprobă regulamentul taxelor speciale pentru gestionarea 
deşeurilor de hârtie, metal, plastic, și sticlă cât şi pentru gestionarea deşeurilor 
altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și sticlă instituite pentru serviciul public 

de salubrizare – activitaţea "Colectarea separată şi transportul separat al 
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale 

din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere 
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi 
acumulatori," pentru prestaţiile efectuate de către operatorul serviciului de 

salubrizare al comunei PODGORIA, pentru utilizatorii casnici şi utilizatorii non-
casnici, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, în 

conformitate cu Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
Art.5 Se aprobă cantitatea de deşeuri municipale şi de deşeuri similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, ridicate de la utilizatorii non-
casnici ai serviciului de salubrizare (agenţi economici, instituţii publice, etc.), 

care îşi desfăşoară activitatea pe raza localităţii PODGORIA, în conformitate cu 
Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.  

Art.6. (1). Taxele speciale instituite pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, 
metal, plastic, și sticlă şi deşeurilor altele decât cele de hârtie, metal, plastic, și 
sticlă  aferente serviciului public de salubrizare – activitatea "Colectarea separată 

şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind 
din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate 

separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulator," atât pentru utilizatori casnici (persoane fizice) 
cât şi pentru utilizatori non-casnici (alţii decât persoanele fizice), vor fi instituite şi 
încasate de către autorităţile administraţiei publice locale ale comunei 
PODGORIA şi decontate lunar operatorului serviciului de salubrizare, în baza 

deconturilor şi a facturilor emise. 
(2). Taxele aferente activităţilor serviciului public de salubrizare, se 

recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la data 
scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr. 207/2015 



privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător. 

(3). Activităţile serviciului public de salubrizare: 
a) activitatea de colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a 
acestora şi  

b) activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, 
cu grad redus de repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de 
către operatorii licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport 

al deşeurilor şi se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de 
deşeuri, în baza tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a 

administraţiei publice locale Podgoria. 
  Art.7. Taxele aferente serviciului de salubrizare – activitatea de "Colectare 
separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori” incluzând aici, printre altele şi 
gestionarea deşeurilor altele decât hârtie metal, plastic şi sticlă, includ şi 
contribuţia pentru economia circulară, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare. 

  Art. 8. În termen de maxim 3 luni de la adoptarea prezentei hotărâri, 
operatorul serviciului de salubrizare al comunei PODGORIA pentru activitaţile 

pentru care are contract de delegare împreună cu autorităţile administraţiei 
publice locale, va inventaria toţi utilizatorii de pe raza teritorial administrativă a 
comunei PODGORIA. 

 Art. 9. Cu data prezentei  orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei 
hotărâri îşi încetează aplicabilitatea . 
 Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează  

Primarul comunei PODGORIA prin compartimentele de specialitate. 
    Art.11. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 
exercitarii  controlului la legalitate.  

Iniţiator,  
    Primar,  

 

   Chiru Marius Viorel  

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 20  din 10.05.2021 

 

 

 

 



 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 
 
 

NR. 1943 din 11.05.2021 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind     aprobarea taxelor speciale pentru 
pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna 

PODGORIA, judeţul Buzău 

 
Având în vedere, 

 
 prevederile art.2 lit.g), art. 8, alin.(3), lit. i), lit. j) şi lit.k), art.10 alin.(12), 
alin.(13) şi alin.(15) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), lit. 

k) şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.17 alin.(1) lit.c), lit.f), lit.g), lit.h) şi lit.i) din Legea 211/2011 
privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea 227/2015 Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) din 
Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi comletările 
ulterioare; 
 prevederile art.5 lit.cc),  art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c), art.139 
alin.(1) şi alin.(3) lit.c)  din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

  
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc 

după cum urmează:   operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - 
persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau 

mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt 
stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în 
vigoare, a unui serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi 

din sfera serviciilor de utilităţi publice 
   În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri 
în legătură cu: 

        - elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a 
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale 

referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a 
caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor 



reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente; 

        - stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale; 

  - aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după 
caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente; 
   art.10 (12) <<Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de 

modalitatea de gestiune stabilită. 
(15) Taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit 

alin. (12) se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul 
administrativ fiscal prin care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu 
executoriu la data scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător >> 

din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
 

art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h) Serviciul de salubrizare cuprinde 
următoarele activităţi: 

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

art.4 alin.(4) Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h), cu grad redus de 
repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii 
licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi 

se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza 
tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale 
sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz. 

art.6 alin.(1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale/sectoarelor municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce 

priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea 
serviciului de salubrizare a localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 
… 

lit.k) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

lit.l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în 
conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;  
 

art. 13 alin.(3) Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii 
individuali se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor 
regulamentului serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a 

serviciului, adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza 
legislaţiei în vigoare, aplicabilă acestui serviciu. 

art.26 alin. (1) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii 
directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului 
de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:  



lit.a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de 
contract de prestare a serviciului de salubrizare;  

lit.b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi 
locale;  

lit.c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 
contract. 
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), autorităţile administraţiei publice 

locale, împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor 
utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii. 
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe 

speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), şi să deconteze lunar operatorilor, 
direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără 

contract, 
 
din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată. 

 
În conformitate cu art.17 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

cu modificările şi completările ulterioare: 
  ”(1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele 
obligaţii:  

  c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) 
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 

modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 
de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);  

  f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu 
mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare 

tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate 
în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele 

două fluxuri de deşeuri; 
  g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la 
lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru 

economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru 
deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea 
indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 

  h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la 
lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), 

contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
  i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei 
pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi 

depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă 
prevăzuţi în contracte.  

 
 



- art.484 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) – (1) Pentru funcţionarea unor servicii 
publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru 

promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

  (2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 
publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele 

care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de 
activitate a acestui tip de serviciu, 
        din Legea 227/2015 Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
 

art.30 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) şi alin.(6) - (1) Pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 
după caz, aprobă taxe speciale. 

  (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
  (3) Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili 

domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul 
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se 
propun taxele respective. 

  (4) Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea 
taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul 
acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presa. 

  (5) Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui 

termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi 
deliberează asupra contestaţiilor primite.  
  (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru 
care s-au instituit taxele respective. 

din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
comletările ulterioare; 
 

art.5 lit.cc) În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict 
mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 

art. 129 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) lit.c) - Atribuţiile consiliului local. (2) 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind 

dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului 
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: c) 

stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.c) - Adoptarea hotărârilor consiliului local 
  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 



  (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor 
locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: c) hotărârile prin care 

se stabilesc impozite şi taxe locale; 
 

din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Tinand cont de prevederile  legale mentionate anterior,  de  documentatia- 

oferta depusa de S.C. ACVATERM S.A. , pentru intrarea in legalitate si buna 

functionare a sistemului  de salubrizare, vă propun spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre în forma propusă. 

 

 
Primar, 

 
Chiru Marius – Viorel 
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JUDETUL BUZAU  
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Chiru Marius - Viorel 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la proiectul de hotarare privind    aprobarea taxelor speciale pentru unele 
activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna PODGORIA, 
judeţul Buzău 

 
În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,  nr. 

51/2006 republicată cu modificarile şi completările ulterioare şi cu Legea  
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, constatăm că:  

 
În înţelesul Legii nr. 51/2016 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,  termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: 

operator de servicii de utilităţi publice, denumit şi operator - persoana juridică de 
drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în 

România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură 
nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a unui 
serviciu de utilităţi publice sau a uneia sau mai multor activităţi din sfera 

serviciilor de utilităţi publice 
În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de 

utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri 
în legătură cu: 

- elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a 
contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale 

referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a 
caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor 
reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente; 
- stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanţarea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile speciale; 

- aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după 
caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 

metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente; 



   Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot aproba 
taxe pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, indiferent de modalitatea de 

gestiune stabilită. 
Taxele pentru serviciile comunitare de utilităţi publice stabilite potrivit alin. 

(12) se recuperează de la beneficiari, iar, în caz de neplată, actul administrativ 
fiscal prin care au fost stabilite şi comunicate taxele devine titlu executoriu la 
data scadenţei. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aplică în mod corespunzător   cu Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 
- colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al 

deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, 
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de 

echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 
- colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de 

activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

Activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b) şi h) din Legea 101/2006 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu grad redus de 
repetabilitate şi care se desfăşoară ocazional, se prestează de către operatorii 

licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport al deşeurilor şi 
se efectuează la solicitarea producătorilor/deţinătorilor de deşeuri, în baza 

tarifelor aprobate de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale 
sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz. 

Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale/sectoarelor 

municipiului Bucureşti au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, având următoarele atribuţii în domeniu: 

- stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de 
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;  

- stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în 
conformitate cu normele metodologice*) elaborate şi aprobate de 
A.N.R.S.C.;  

Relaţiile dintre operatorii serviciului de salubrizare şi utilizatorii individuali 
se desfăşoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului 

serviciului de salubrizare şi ale contractului-cadru de prestare a serviciului, 
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale pe baza legislaţiei în vigoare, 
aplicabilă acestui serviciu. 

În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât 
şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de 
salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:  

- tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de 
contract de prestare a serviciului de salubrizare;  

- taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii 
comunităţi locale;  

- taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără 

contract. 



  În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) din Legea 101/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, 

împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor 
cu şi fără contracte de prestări servicii. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe 
speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c) din Legea 101/2006 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi să deconteze lunar operatorilor, direct 

din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract 
 

Potrivit  Legii  211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 
Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, 

respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele 
obligaţii:  
  să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii 

serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) şi f) 
din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu 
modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii 

de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);  

   
  să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai 
târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare 

tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru 
gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) din Legea 211/2011 

privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi sancţiunile 
aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător 
cele două fluxuri de deşeuri; 

 
  să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) 
art 17 din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) 
contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din 

aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte; 
   să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. 

f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia 
pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare; 
 

să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei 
pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi 

depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă 
prevăzuţi în contracte.  
 

      Potrivit  Legii   227/2015 Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 



 
Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pot adopta taxe speciale. 
  Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 

publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele 
care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de 
activitate a acestui tip de serviciu. 

 
     Potrivit  Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
comletările ulterioare 
 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 
  Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 

acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili 

domeniile de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul 

de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se 
propun taxele respective. 

Hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea 

taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul 
acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presa. 

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în 
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui 
termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi 

deliberează asupra contestaţiilor primite.  
Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la 

persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru 
care s-au instituit taxele respective. 

 

Potrivit    Ordonanţei Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  
 

În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict 
mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului colegial; 

<<Atribuţiile consiliului local.  
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii 

privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului 
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: c) 

stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 



Adoptarea hotărârilor consiliului local 
  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă, după caz. 
  Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor 

locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local: c) hotărârile prin care 
se stabilesc impozite şi taxe locale>> 

 

În baza celor prezentate mai sus , pentru buna functionare a sistemului de 

salubrizare precum si pentru alinierea la standardele impuse de U.E., sustin 

adoptarea proiectului de hotarare initiat in acest sens.  

 
Viceprimarul comunei Podgoria,  

 
Iorga Damian  

 

 

 


