
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 

 HOTARAREA   nr. 19 

        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. 1943/11.05.2021, 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. 
1944/11.05.2021 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 consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea 

domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului , servicii si comert, inregistrat sub 
nr.2316/28.05.2021; 

▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, 

cultura, sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, 
inregistrat sub nr. 2319/28.05.2021; 

▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor, inregistrat sub nr.2322/28.05.2021; 



▪ 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; 

▪ hotararea Consilului local Podgoria   nr. 12  din 31.03.2021 privind 
organizarea serviciului public de salubrizare, la nivelul Unitatii 

Administrativ Teritoriale- comuna PODGORIA, judeţul BUZĂU; 

▪ hotararea Consiliului local Podgoria nr. 18 din 28.05.2021 privind 
atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de salubrizare pentru activitatea de 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; 

 

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.  

 

Podgoria  

Nr. 19 

Data : 28.05.2021 

 

Presedinte de sedinta,  

Iorga Damian 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

Rapeanu Violeta 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa 
ORDINARA,  din data de 28.05.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.(1) corob. cu  
art. 5 lit. cc) (majoritate  absoluta)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de  13 voturi pentru, 0 voturi abţineri, 0 voturi impotriva, din numărul total de 13 
consilieri locali validati in funcţie si 13   consilieri locali prezenţi la  sedinta.  

 

   


