
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
                                                                                                                           
          Nr.CL75 /20.02.2020                                                  

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ 

teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 
  
 

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacău are ca scop înfiinţarea, organizarea, 
reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 
publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

Având în vedere: 
 Modificările legislative introduse prin OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din 
ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru Mediu, aprobată cu modificările și completările prin  
Legea nr. 31/2019; 
 Nota de constatare a R.U.C. 03/25.02.2019 întocmită de comisarii din cadrul Gărzii Naționale de Mediu- 
Comisariatul General, prin care se trasează ca măsură respectarea indicatorilor de performanță conform art. 17, alin. (1), 
lit. d) și Anexa nr. 7 din Legea nr. 211/2011; 

Adresa Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul General nr. 5687/GM/19.09.2019 prin care se pune în vedere 
respectarea art. 17, alin. (1), lit. d) și Anexa nr.7 din Legea nr. 211/2011; 

Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Bacău nr. 12159/06.08.2019 prin care se face referire la includerea 
în contractele de delegare a indicatorilor de performanță precum și penalitățile aferente, indicatori care sunt în sarcina 
operatorilor de colectare și transport deșeuri; 

Raportul de Audit al performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma Auditului performanței activității 
de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 01.01.2016-30.04.2019, împreună cu 
scrisoarea de recomandări nr. 766 din 20.06.2019 prin care pune în vedere ADIS Bacău asigurarea implementării 
prevederilor OUG nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, a  

Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje și a  
OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru Mediu, cu referire la respectarea art. 17, alin. (1), lit. d) și Anexa nr.7 din  
Legea nr. 211/2011( Anexa nr. 1 din OUG 74/2018); 

Contractul de ”Delegare a Gestiunii Serviciilor de Colectare și Transport Deșeuri Municipale în Județul Bacău”  
nr, 180/2957/06.05 încheiat cu operatorul S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.; 

Contractul de ”Delegare a Gestiunii Serviciului de salubrizare nr. 1087/1078/16.04.2018, încheiat cu operatorul 
ECO SUD. S.A. 

 Prevederile Documentului de Poziție privind modul de Implementare a Proiectului ”Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” și Actele Adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la același Document de 
Poziție se apreciază faptul că ”pentru asigurarea finanțării serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și 
depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe speciale de salubrizare, în sarcina 
utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luare în 
considerare a tuturor activităților componente ale serviciuluide la colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la 
depozit sau alte instalații pe întregul flux al deșeurilor.” 

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, ca mecanism de finanțare a Sistemului 
Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău este prevăzut în contractul de Finanțare și Analiză 
Instituțională, Anexe ale Contractului de Finanțare nr. 13826/11.04.2011 pentru Proiectul ”Sistem Integrat de 
Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” 

Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la art. 25 din Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de prevederile Hotărârii AGA, ADIS nr.10/ 20.12.2013 privind aprobarea documentației necesare 
demarării procedurii de licitație pentru delegarea serviciului de colectare și transport deșeuri și a Hotărârii AGA ADIS nr. 
07/ 07.05.2014 privind aprobarea documentației necesare demarării procedurii de licitație pentru delegarea serviciului de 
operare instalații. 

Având în vedere cele anterior menționate,  supunem spre aprobare de urgență la ședința extraordinară din data 
de 25 februarie 2020 a proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al 
unităților administrativ teritoriale din județul bacău, membre adis. 

 
P R I M A R, 

 
Bernadin Tamaș 

 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
Nr. CL /76 din 20.02.2020 

 
Proiect  de  hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ 
teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 

 
Primarul comunei Gioseni, județul Bacău,  

Având în vedere : 

 - referat de aprobare a primarului,  înregistrat sub nr. CL/75 din 20.02.2020, în calitatea sa de initiator, prin 

care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților 

administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS; 

 -raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.CL/66/20.02.2020 prin care se 

motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

OUG nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu; 

- anunțul  privind organizarea dezbaterii publice cu privire la prezentul Regulament, în conformitate cu 

prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de Audit al Performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma misiunii ”Auditul performanței 

activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 01.01.2016- 30.04.2019”; 

- adresa ADIS Bacău nr. 3823/28.10.2019, înregistrată sub nr.8794/30.10.2019; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) și alin.(3), precum și ale  

art.196 alin.(1) lit.a), din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

P R O P U N : 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 

județul Bacău, membre ADIS, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă Indicatorii de performanță cu penalități, pentru activitatea de colectare și transport 

respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr. 1 la Regulamentul 

serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform 

Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport 

respectiv operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând Anexa nr.2 la Regulamentul 

serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, conform 

Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se acordă mandat special domnului Bernadin Tamaș, reprezentant al UAT GIOSENI, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5. Prezenta Hotărâre se aplică de la data aprobării Regulamentului în cadrul Adunării Generale a 

Asociaților ADIS Bacău. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii privind contenciosul administrativ nr.544/2004, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, Instituției 

Prefectului-Județul Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la 

cunoștința publică, în condițiile legii. 

 
Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas            Aviz de legalitate 
 
         SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

                        Cristina Sandu  
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                                                                                                                          NR.CL74/20.02.2020 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ 

teritoriale din județul Bacău, membre ADIS 
  

 
 

  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacău are ca scop înființarea, 
organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare 
pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor 
proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, 
după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.  

Având în vedere prevederile Documentului de Poziție privind modul de Implementare a Proiectului 
”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău” și Actele Adiționale nr. 1, nr. 2 și  
nr. 3 la același Document de Poziție se apreciază faptul că ”pentru asigurarea finanțării serviciilor de 
colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile convin de comun acord să stabilească, în 
condițiile legii, taxe speciale de salubrizare, în sarcina utilizatorilor casnici, care să acopere tarifele 
operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luare în considerare a tuturor activităților 
componente ale serviciului de la colectare a deșeurilor până la eliminarea acestora la depozit sau alte 
instalații pe întregul flux al deșeurilor.” 

Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, ca mecanism de finanțare a 
Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide din Județul Bacău este prevăzut în contractul de 
Finanțare și Analiză Instituțională, Anexe ale Contractului de Finanțare nr. 13826/11.04.2011 pentru 
Proiectul ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău”. 

Ținând cont de Contractul de Concesionare pentru Delegarea Gestiunii Serviciului de Colectare și 
Transport Deșeuri Municipale în Județul Bacău nr. 180/ 2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. Compania 
Romprest Service S.A. și Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 1087/1078/ 
16.04.2018 încheiat cu S.C. ECO SUD S.A.  

Având în vedere principiul menținerii echilibrului contractual prevăzut la art. 25 din  
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Ținând cont de prevederile OUG nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
Având în vedere Raportul de Audit al Performanței nr. A17/676 din 03.06.2019 întocmit în urma misiunii 
”Auditul performanței activității de colectare și depozitare a deșeurilor la nivelul UAT-urilor pentru perioada 
01.01.2016- 30.04.2019”. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca necesară inițierea de urgență la ședința extraordinară 
din data de 25.02.2020 a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de 
salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. 

Ca urmare a celor mai sus menționate, în baza art. 139 alin. (3) lit. e)  și art. 196 alin. 1 lit. a) din 
OUG nr.57/2019, Compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului  consideră că Proiectul de Hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din 
județul Bacău, membre ADIS și anexele nr. 1,2,3 la proiectul de hotărâre îndeplinesc condițiile de legalitate. 

Inspector urbanism, 

Patrașc Genoveva 


