
 
 
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
ORASUL TÂRGU OCNA 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), 

din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020 
 

Primarul orasului Târgu Ocna, judetul Bacau 
 
Văzând: 
-Referatul de aprobare nr.16567 din 21.11.2019 intocmit de catre Primarul orasului 

Targu Ocna 
-Raportul de specialitate nr. 16568 din 21.11.2019 intocmit de catre Biroul turism, 

evenimente publice, programe si strategii de dezvoltare , mediu si Serviciul buget 
contabilitate; 

- Adresa SC Companiei de utilitati publice Tirgu Ocna SA nr. 1797 din 21.11.2019; 
-Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 72 din 20.12.2010  pentru aprobarea  

Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău",   Hotărarea Consiliului local Târgu 
Ocna nr. 108 din 12.12.2013  pentru aprobarea Actului Aditional nr. 1 la  Documentul de 
poziţie,  Hotărarea Consiliului local Târgu Ocna nr. 12 din 23.02.2017  pentru aprobarea 
Actului Aditional nr. 2 la  Documentul de poziţie si Hotărârea Consiliului local Târgu 
Ocna nr. 3 din 31.01.2019  pentru aprobarea Actului Aditional nr. 3 la  Documentul de 
poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al 
deşeurilor solide în judeţul Bacău; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al localitatii nr. 
10190/5409/17.06.2017, modificat si completat; 

-Anunţul înregistrat sub nr. 16569 din 21.11.2019 privind procedura dezbaterii publice 
a Proiectului de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii 
casnici (populatie), din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020 si Procesul verbal de afisare a 
anuntului , inregistrat sub nr. 16570 din 21.11.2019. 

-Procesul verbal nr._______ din __________ intocmit la finalizarea procedurii privind 
dezbaterea publica a proiectului de hotarare ; 

 
Luand in considerare cadrul legal aplicabil: 
- art. 30 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
-art.1, alin.2), lit.e), art. 8, alin. 3, lit. k),  din  Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu  modificările şi completările ulterioare; 
-art. 6, alin.1), lit. k), art. 9, art. 25, art. 26, din  Legea nr. 101/2006 privind serviciul 

de salubritate a localităţilor, republicata, cu  modificările şi completările ulterioare; 
-art. 7 din Legea privind transparența decizională în administrația publică 

nr.52/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 



 
 
 

 

 În temeiul art. 129, alin. 2), lit. d) şi alin. 7), lit. i) si n) , coroborat cu art.139, alin. 
3) si art. 196, lit.a) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
                                                     

PROPUNE 
 

Art.1.   Pentru anul 2020 se aproba taxa speciala de salubritate pentru utilizatorii 
casnici (populatie) din orasul Târgu Ocna  in cuantum de 15,21 lei/persoana/luna. 
 

Art. 2.  Prevederile Regulamentului privind instituirea si administrarea  taxei 
speciale de salubritate pentru persoanele fizice în oraşul Târgu Ocna, aprobat prin 
Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 2 din 26.01.2017 se aplica si in anul 2020. 
 

Art.3 . Prezenta hotarare poate fi contestatat in conditiile Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
Art.4. Ĩn temeiul art. 197 si art. 198 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 

privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul 
Bacău, Primarului oraşului Târgu Ocna, Serviciului buget contabilitate şi va fi adusă la 
cunostinţă publică, conform prevederilor legale. 

 
 
       INIŢIATOR 

                   P R I M A R ,                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                Ştefan ŞILOCHI                                     SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI                               
                                                                                                           Corina VÃSOIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
ORAS TARGU OCNA 
PRIMAR 
Nr.16567 din 21.11.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), 

din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020 
 
 
 In conformitate cu prevederile art.136, alin. 1 din Ordonanta de urgent a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, imi exprim initiativa de a promova un proiect de 
hotarare avand ca obiect aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici 
(populatie) din orasul Târgu Ocna, cu aplicabilitate de la 01.01.2020. 
 Cadrul legal este oferit de : 

- prevederile art. 9, alin. 3), lit. j) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare  
de utilități publice cu modificările și completările ulterioare: “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  stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor 
pentru finanţarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, în situaţiile prevăzute de legile 
speciale; 

- prevederile  art 6, lit. k) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare  
al localităților, cu  modificările și completările ulterioare: “Autorităţile deliberative ale 
unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, având următoarele atribuţii (….) stabilirea taxelor speciale şi aprobarea 
tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare” 

Pe raza administrativă a orasului Targu Ocna , serviciul public de salubrizare este 
asigurat de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, operator licentiat ANRSC – 
conform Licentei nr. 4077/24.10.2017 pentru activitatea de colectare separata si transport 
deseuri municipale  si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din 
industrie si institutii , inclusiv fractii colectate separat. Serviciul de salubrizare este prestat 
in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al localitatii 
nr. 10190/5409/17.06.2017. 

Prin adresa nr. 1797 din 21.11.2019 operatorul local al serviciului de salubrizare ne 
comunica fisa de fundamentare al tarifului practicat pentru activitatile de salubrizare 
prestate utilizatorilor casnici  din orasul Targu Ocna , de 280 lei/t ( cu tva), tarif practicat si 
in anul 2019.   

Conform prevederilor Documentului de pozitie privind modul de implementare a 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău",    
aprobat prin Hotararea nr. 72/2010, cu modificarile ulterioare  si in conformitate cu 
legislatia in domeniul salubritatii si protectiei mediului, pentru asigurarea finantarii 
serviciilor de salubrizare, autoritatile administratiei publice locale ale UAT-urilor membre 
ADIS vor stabili in aria de competenta taxa speciala pentru utilizatorii casnici in asa fel 
incat sa poata acoperi suma de plata aferenta cantitatii deseurilor generate , atat pentru 



 
 
 

 

serviciile de colectare si transport, respectiv operare instalatii ( depozitare, tratare, transfer, 
compostare, eliminare la depozitul conform) cat si achitarea contributiei la economia 
circulara si orice ale obligatii legale aplicabile. 

Astfel, orasul Targu Ocna  va achita catre operatorul serviciului - SC Compania de 
utilitati publice Tirgu Ocna SA contravaloarea serviciilor de colectare si transport deseuri 
si ADIS-ului suma care sa acopere costurile serviciului de operare instalatii a intregii 
cantitati de deseuri municipale depozitate la statia de transfer Onesti, impreuna cu taxa de 
80 lei/t pentru economia circulara. 

Luand in considerare cele prezentate mai sus, raportate la prevederile legale,  imi 
explim initiativa de a promova pe ordinea de zi a sedintei Consiliului local din luna 
decembrie 2019  acest proiect de hotarare, urmand ca structurile responsabile din cadrul 
Aparatului de specialitate sa fundamenteze taxa de salubritate pentru utilizatorii casnici , 
aplicabila in anul 2020. 

Rog Consiliul local sa analizeze si sa aprobe Proiectul de hotarare in forma propusa. 
 
  

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA 
Stefan SILOCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
ORAŞUL TÂRGU OCNA 
Birou turism, evenimente publice, 
  mediu strategii si programe de dezvoltare  
Serviciul buget contabilitate 
Nr.16568 din 21.11.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici (populatie), 

din orasul Târgu Ocna , pentru anul 2020 
 

 
Serviciul de salubrizare este parte componentă a serviciilor publice de utilități 

comunitare, fiind înființat și organizat pentru satisfacerea nevoilor populației, ale 
instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ 
teritoriale. Asigurarea și păstrarea curățeniei pe teritoriul orașului, buna gospodărire a 
acestuia precum și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale unităților 
administrativ teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, 
organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, 
totodată având atribuții și în stabilirea și aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile de 
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Potrivit art. 26, alin.1, din legea mai 
sus menționată pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului prin:  

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

- taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract. 
Unitatea Administrativ Teritorială având activitatea de salubritate delegată către S.C. 
Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. – Contract nr. 10190/5409/17.06.2017 

În conformitate cu prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu dispozițiile art. 30 din 
Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile locale aprobă taxa specială pentru funcționarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice, stabilind anual cuantumul acesteia. 

 Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale pentru serviciul public de 
salubrizare a localităților se stabilesc și se modifică conform procedurilor reglementate de 
Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Ordinul nr. 
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare a localităților. 

 În cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale, nivelul 
acestora este stabilit astfel încât să acopere costul efectiv al prestării serviciului de 
salubrizare, să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și 
exploatare a serviciului de salubrizare, să încurajeze investițiile de capital si să respecte și 
să asigure autonomia financiară a operatorilor. 

Taxa specială de salubritate pentru anul 2019, în cuantum de 10,2 lei/persoană/lună, 
a fost stabilită conform Planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul 



 
 
 

 

’’Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău’’ – aprobat în anul 
2010. Prin adresa nr. 3602 din 23.11.2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubritate, Bacău, solicită Primăriei orașului Târgu Ocna promovarea pe ordinea de zi a 
proiectului de hotărâre privind actualizarea Planului de evoluție a tarifelor și taxelor, în 
care, pentru anul 2019 cuantumul taxei de salubritate era de 14,27 lei/persoană/lună, 
motivația creșterii cuantumului taxei de salubritate fiind restabilirea sustenabilității 
financiare a contractelor de salubritate – proiectul a fost respins. Deficitul finanțat de 
U.A.T. Târgu Ocna pentru anul 2019, datorat aplicării taxei de salubritate în cuantum de 
10.2 lei/persoană/lună, s-a ridicat la 193.330 lei (fără TVA), o nouă respingere a aprobării 
taxei speciale de salubritate va majora deficitul finanțat de U.A.T. Târgu Ocna la 430.439 
lei (fără TVA) în anul 2020. 

Prin adresa emisă de S.C. Eco Sud S.A., înregistrată la ADIS cu nr. 
3114/30.10.2019, se solicită ajustarea și modificarea tarifelor care trebuie luate în calcul 
pentru fundamentarea taxei pentru anul 2020, și anume: 

- Tarif depozitare -165,81 lei/tona 
- Tarif transfer – 239,78 lei/tona 
- Tarif sortare – 1348,54 lei/tona 
- Tarif compostare – 538,33 lei/tona 
- Tarif construcții /desființări – 596,27 lei/tona 
- Tarif deșeuri voluminoase – 330,83 lei/tona 

tarifele propuse sunt exclusiv TVA, și includ contribuția la economia circulară, care se 
majorează de la 30 lei/tona în 2019 la 80 lei/tona în 2020. 

În aceste condiții costurile pentru activitatea de salubritate pentru anul 2020 au fost 
calculate după cum urmează:  

- cheltuieili privind colectarea deșeurilor de la populație de către operatorul local 
de salubritate (S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A.) au fost 
estimate la 70.000 lei/lună; 

- cheltuieli privind depozitarea deșeurilor în vederea eliminării de către ADIS 
pentru operatorul stației de transfer - S.C. Eco Sud S.A. 54785,28 lei/lună 
(estimat 195 tone/lună x 285,34 lei/tona); 

TOTAL COSTURI : 124.785,28 lei/lună 
Având în vedere faptul că la această dată, numărul persoanelor plătitoare de taxă de 

salubritate este de 8200, rezultă cuantumul taxei de salubritate, după cum urmează: 
124.785,28lei/lună : 8.200persoane = 15,21 lei/persoană/lună.  
Facem cunoscut faptul că tariful pentru activitatea de colectare, transport deșeuri 

practicat de S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. rămâne la nivelul anului 
2017, respectiv 280 lei/tonă (TVA inclus) – în condițiile în care operatorul de salubritate 
S.C. Romprest S.A., pentru aceeași activitate practică tariful de 379 lei/tonă (TVA inclus). 

La nivelul lunii noiembrie 2019 U.A.T. Târgu Ocna, prin operatorul S.C. Compania 
de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., este singura localitate din județ care a făcut pași 
importanți pentru a implementa instrumentul economic ,,plătește pentru cât arunci”. Au 
fost dotate toate gospodăriile din cartiere cu câte două europubele cu coduri de bare, în 
vederea colectării deșeurilor pe două fracții: umedă și uscată. Primăria orașului Târgu Ocna 
intenționează să eficientizeze activitatea de gestionare a deșeurilor în zona blocurilor, prin 
modernizarea platformelor de colectare a deșeurilor. Acestea vor fi dotate cu sistem control 
acces și vor fi supravegheate video în scopul reducerii cantității de deșeuri abandonate 
lângă platforme şi implementarea instrumentului economic plateşte pentru cât arunci. 



 
 
 

 

Deoarece costurile aferente activităţilor componente ale serviciului de salubrizare, 
de la colectarea deşeurilor până la inclusiv eliminarea acestora la depozit, pe întregul flux 
al deşeurilor, nu mai pot fi acoperite din cuantumul actualei taxe de salubritate, este 
imperativă aprobarea unei valori actualizate a taxei de salubritate, în acord cu planul anual 
de evoluţie a taxelor şi tarifelor. 

Apreciem ca necesară inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei 
speciale de salubritate pentru persoane fizice, pentru anul 2020 în cuantum de 15,21 
lei/persoană/lună. 
 

Birou turism, evenimente publice, 
mediu strategii si programe de dezvoltare 

 inspector PĂUN Anda Diana  
 
  
                                                                                                   AVIZAT. 
                                                                                                              
                                                                                        
                                                                                     Sef birou ŞILOCHI Neli Alina 

 
 
 
 
                                                                                      SERVICIUL BUGET CONTABILITATE 
                                                                                                 Sef serviciu DICHISEANU Ana 


