
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
ORASUL  TÂRGU OCNA 

CONSILIUL LOCAL 
  

          
PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifului privind serviciile publ ice de salubritate prestate de SC 
Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza 

orasului Târgu Ocna  
 

Primarul orasului Târgu Ocna, judetul Bacau 
 
 Având în vedere: 
- Adresa nr. 348 din 12.03.2021, inregistrata la Primaria orasului Târgu Ocna sub nr. 

3629 din 12.03.2021 prin care administratorul executiv al S.C. Compania de utilitati publice 
Tirgu Ocna S.A. solicita aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate 
de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici de pe raza 
orasului Târgu Ocna si Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr…….din 23.03.2021; 

-  Hotararea Consiliului local Târgu Ocna  nr. 37 din 29.07.2010 privind aprobarea 
infiintarii S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A.; 

- Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 112 din 22.12.2016 privind atribuirea 
directa a contractului de delegare a gestiunii seviciului public de salubrizare a localitatii 
catre S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. avand ca actionar unic orasul 
Târgu Ocna ; 

- Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 50 din 31.05.2017 privind aprobarea 
Contractului de delegare directa a serviciului public de salubrizare a localitatii catre SC 
Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, revizuit  si a Regulamentului serviciului 
public de salubrizare revizuit; 

- Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 79 din 13.09.2017- privind aprobarea 
Regulamentului de instituire si administrare a tarifului de salubrizare pentru persoanele 
juridice – oras Târgu Ocna, jud. Bacau ; 

- Referatul de aprobare nr. 3856  din 17.03.2021 întocmit de Primarul orasului Târgu 
Ocna; 
 - Raportul de specialitate nr. 3857 din 17.03.2021 prin care se propune aprobarea 
aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SC Compania de 
utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici ; 

- Anunţul înregistrat sub nr. 31801 din 23.03.2021 privind procedura dezbaterii 
publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de 
salubritate prestate de SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii 
non-casnici de pe raza orasului Târgu Ocna  şi Procesul verbal de afisare a anuntului , 
inregistrat sub nr. 31802 din 23.03.2021.; 

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



Luand in considerare cadrul legal :  
- prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău, aprobat prin Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 48 din 26.05.2009, cu 
modificarile ulterioare; 

- Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul ,,Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” aprobat prin Anexa 3 la Hotararea 
Consiliului local Târgu Ocna nr. 73 din 20.12.2010. 

- 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;Hotărarea Consiliului local Târgu Ocna nr. 
3 din 31.01.2019  pentru aprobarea Actului Aditional nr. 3 la  Documentul de poziţie ; 

-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), alin. 4, lit. h) si k), art. 9, art. 25, art. 26, din  Legea nr. 
101/2006 privind serviciul de salubritate a localităţilor, republicata, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de 
salubritate a localităților; 
  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.(2), lit. d) raportat la alin. (7), lit. n), art. 
139, alin. 3), art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2017 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

PROPUNE 
 
Art.1 Se aprobă tariful privind serviciile publice de salubritate prestate de SC 

Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru utilizatorii non-casnici (persoane 
juridice si persoane fizice autorizate sau asimilate acestora cu sediul sau punctul de lucru in 
orasul Târgu Ocna, inclusiv UAT Târgu Ocna pentru deşeurile menajere colectate de la 
utilizatorii casnici)  de pe raza orasului Târgu Ocna , este în cuantum de 308 lei/tona cu 
TVA.  

 
Art. 2. Tariful privind serviciile publice de salubritate pentru utilizatorii non-casnici 

se calculeaza conform Regulamentului de instituire si administrare a tarifului de salubrizare 
la persoane juridice – oras Târgu Ocna, jud. Bacau, aprobat prin Hotararea Consiliului local 
Târgu Ocna nr. 79 din 13.09.2017; 

 
Art. 3. Pentru operatorii non-casnici(persoane juridice si persoane fizice autorizate 

sau asimilate acestora cu sediul sau punctul de lucru in orasul Târgu Ocna)  care nu au 
incheiat contract de prestari servicii/act aditional cu operatorul local SC Compania de 
utilitati publice Tirgu Ocna SA vor plati o taxa speciala de salubritate lunara calculata de 
autoritatea locala Târgu Ocna, dupa formula: 



Media in metri cubi (M.mc)x Densitatea medie a deseului menajer (ρ)  calculat 
conform legislatiei in vigoare x Tariful aprobat conform Planului anual de evolutie a 
tarifelor si taxelor (T) unde: 

- M.mc = media in metri cubi raportata la  intervalul 01.09.2016-
31.08.2017 generata de entitatea juridica si facturata de operatorul SC CUPT SA; 

- (ρ) = 0.35 densitatea medie a deseului menajer conform Ordinului nr. 756/2004; 
- T = 308 lei/tona( pentru anul 2018, conform art. 1.2); 

* la calculul mediei in metri cubi se vor utiliza datele furnizate de SC Compania de 
utilitati publice Tirgu Ocna SA  

 
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează SC 

Compania de utilitati publice Tirgu Ocna  SA si Serviciul buget contabilitate 
 
Art. 5 . 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, SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, 
Serviciului buget contabilitateşi va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor 
legale. 

 
       INI ŢIATOR 
       P R I M A R ,                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
Cristian Aurelian CIUBOTARU                            SECRETARUL GENERAL AL ORA ŞULUI                                
                                                                                                      Corina VÃSOIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
ORAȘUL TÂRGU OCNA  
PRIMAR 
Nr.3856  din17.03.2021   

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea tarifului privind serviciile publ ice de salubritate prestate de S.C. 
Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru utilizatorii non-casnici de pe 

raza orașului Târgu Ocna  
 

 
 Înconformitate cu prevederile art.136, alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificări și completări, îmi exprim inițiativa 
de a promova unproiect de hotărâre având ca obiect aprobarea tarifului privind 
serviciile publice de salubritate prestate de S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu 
Ocna S.A. pentru utilizatorii non-casnici de pe raza orașului Târgu Ocna. 
 Prin adresa nr. 348/12.03.2021 operatorul local al serviciului de salubrizare – S.C. 
Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. solicită aprobarea unui nou tarif pentru 
prestarea acestuie serviciu pe raza administrativă de competenţă.  

S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A., în calitate de operator licențiat al 
serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna propune aplicarea 
unui tarif de 308 lei/tona cu TVA inclus, justificând ca opereaza acest serviciu cu o taxa 
aprobatăîn anul 2018 . 

Tariful propus de operator de 308 lei/tona cu TVA este stabilit în conformitate cu 
prevederile Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 72 din 20.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora: „Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare autoritatile administratiei 
publice locale ale U.A.T.-urile membre ADIS vor stabili în aria administrativă a fiecăruia, 
taxa specială de salubrizare atât pentru utilizatorii casnici cât și pentru utilizatorii non 
casnici, în așa fel înâat să poată acoperi SUMA DE PLATĂ aferentă cantității deșeurilor 
generate de fiecare U.A.T.în parte, pentru serviciile de salubrizare colectare și transport, 
respectiv operare instalații – (depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz), 
avand la baza, cu caracter minimal obligatoriu prevederile Planului anual de evoluţie a 
taxelor și tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide 
în judeţul Bacău, aprobat prin Hotărâre AGA ADIS nr. 18/24.12.2010, precum și, cu 
caracter orientativ de recomandare prevederile Planului anual de evoluție al taxelor 
actualizat în anul 2018 ( art. 18 HCL nr. 3/2019)” 

Cadrul legal aplicabil este prevăzut de : 
Legea nr. 51/2006- a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată, cu 

modificări și completări:  
- art. 8, alin.3), lit.j)În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera 

serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în 
legătură custabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor 



speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de 
reglementare competente; 

Legea nr. 101/2006privind serviciul de salubritate a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completări: 

-art. 6, alin.1), lit. k), 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 atribuţii privind stabilirea taxelor 
speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în 
vigoare; 

- art. 26 (1), lit. b)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 taxe speciale sau 
tarife , în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale. 

- art. 26, alin. (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 

Față de cele prezentate, rog Consiliul local al orașului Târgu Ocna să aprobe Proiectul 
de hotărâre în forma prezentată. 

 
 
 

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA 
Cristian-Aurelian CIUBOTARU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU 
ORAȘUL TÂRGU OCNA 
Biroul turism, evenimente publice,  
programe și strategii de dezvoltare, mediu   
Nr.3858 din 17.03.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului privind serviciile  publice de 
salubritate prestate de S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru 

utilizatorii non-casnici, pentru anul 2021 
 

Orașul Târgu Ocna este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentruSalubrizare Bacău și în această calitate a aprobat în anul 2010 prin Hotărârea 
Consiliului local nr. 72 din 20.12.2010, Documentul de poziție privind modul de 
implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul 
Bacău”, iar prin Hotărârea Consiliului local nr. 73 din 20.12.2010 aaprobat Studiul de 
fezabilitate, indicatorii tehnico-economiciși Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor 
aferente Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”. 
În baza acestor acte administrative, tariful aplicabil persoanelor juridice de pe raza 
administrativă a localității începând cu anul 2018 este de 280 lei/tona (tarif aprobat prin 
HCL nr. 15/30.01.2018). 

Pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, serviciul de salubritate este asigurat de 
către S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A., în baza Hotărârii Consiliului local 
nr. 112 din 22.12.2016, în conformitate cu prevederile art.II – pct.9, 10 din O.U.G. nr. 
58/2016. S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. este operator local licențiat 
ANRSC (Licența nr. 4077/24.10.2017). 

Prin adresa nr. 348/12.03.2021 S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna 
S.A,.înregistrată la Primăria orașului Târgu Ocna cu nr. 3629/12.03.2021 solicită 
promovarea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local, Proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de S.C. 
Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru utilizatorii non-casnici, pentru anul 
2021. 

Conform Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 

-art.6, alin. 1, litera k): autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale 
au competente exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și 
atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, totodată având atribuții și în stabilirea și 
aprobarea taxelor și tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

- art.9, alin. 1, litera g):în exercitarea prerogativelor acordate prin prezenta lege, 
autorităţile administraţiei publice locale au, faţă de operatorul serviciului de salubrizare, au 



obligaţia să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispoziţiilor 
legale. 

Tariful propus de operator, prin Fișa de fundamentare nr. 331/09.03.2021 atașată 
prezentului material, de 308 lei/tona cu TVA, este stabilit în conformitate cu prevederile 
Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de 
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău, aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
nr. 72 din 20.12.2010, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „Pentru 
asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare autoritatile administratiei publice locale ale 
U.A.T.-urile membre ADIS vor stabili în aria administrativă a fiecăruia, taxa specială de 
salubrizare atât pentru utilizatorii casnici cât și pentru utilizatorii non casnici, în așa fel 
înâat să poată acoperi SUMA DE PLATĂ aferentă cantității deșeurilor generate de fiecare 
U.A.T.în parte, pentru serviciile de salubrizare colectare și transport, respectiv operare 
instalații – (depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz), având la bază, cu 
caracter minimal obligatoriu prevederile Planului anual de evoluţie a taxelor și tarifelor 
aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău, 
aprobat prin Hotărâre AGA ADIS nr. 18/24.12.2010, precum și, cu caracter orientativ de 
recomandare prevederile Planului anual de evoluție al taxelor actualizat în anul 2018 ( art. 
18 HCL nr. 3/2019)”. Astfel, conform Planului anual de evoluţie a taxelor și tarifelor 
aferente Proiectului Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. si Hotărârea AGA ADIS nr. 18/24.12.2010 , 
pentru anul 2021, tariful este de 306 lei/t.  

Față de cele mai sus menționate, prezentăm spre dezbatere Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de S.C. 
Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru utilizatorii non-casnici, pentru anul 
2021. 

 
Biroul turism, evenimente publice, 

programe si strategii de dezvoltare, mediu. 
                                                                Șef birou Neli Șilochi 
 
 
                                                                                                                                     Serviciul Buget  Contabilitate 

                                                                                                                                   Sef serviciu Ana DICHISEANU 
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